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 رونب هبلق المو «ىدهلا ليبس كولس ىلإ اًريخ هب دارأ نم دشرأ يذلا هلل دمحلا

 نأ اهمظعأو ءهيلإ لوصولا بابسأ هل أّيهو ءادناعم الو ًالباقم هلعجي ملو قيفوتلا
 .ادب وأ يفخ هلل يلو لك هبحأف قافآلا يف هركذ رشنو ءادقتعم هلعج

 اندنسو انديس بوبحملا بيبحلا ىلع نالمكألا نامتألا مالسلاو ةالصلاو

 يذ هللا دبع نب دمحم انالوم بولطملاو ةياغلا وه يذلا هللا ىلإ لوصولا يف انتدمعو

 لات الت ام هالاو نم لكو هباحصأو هلآ ىلعو ٌهِلَك بوهوملا ريخلاو لماكلا لضفلا

 007 :جحلا) 4 ِبوُلمْلا فوقَت نم اَهّنَِف هلأ ريكس ْمِظَمِي نمو َكِلَد ]»

 ًاليصفتو ٌةلمج هللا لهأ مديوخ ينافلا ريقفلا فيعضلا دبعلا لوقيف .. دعب امأ

 صخأل هب ناك اهب هل ناكو هللا هالوت -يديزملا ديرف نب دمحأ مهلاعن بارتو «مهبحمو

 ريدج ةباجإلابو ريدق ءاشي ام ىلع هنإ هئايفصأ رباكأ هب فحتأ اب هفحتأو «هئايلوأ
 .نيمآ

 ؛قئارلا هطسبو «قئاللا همسا نم فرعي هعوضومو «قئاف ديرف باتكلا اذهو
 هللاب فراعلا خيشلا نم ةراشإب هتققح دق تنك «قئالخلا نيز هفطعو هللا لضفب

 هل تركذ |نيح - هرس سدق - يناولملا مالسلا دبع نب ىفطصم يدنسو يديس
 ةيفوصلا اياوزلا دعت مل ثيح «مايألا هذه يف دابعلا ىلع هرمأ مظعتساف باتكلا

 ينارعشلا مامإلا ةيوازك يضاملا يف اهيلع تناك يتلا ةرهاظلا ةروصلاب نآلا ةدوجوملا

 باتكلاو «كلذل اًعبت دئاوعلا تفلتخاو «ناكملاو نامزلا فالتخال ؛هرصاع نمو

 يف رهاوجب رخاز وهف ؛ينارعشلا مامإلا رصع يف اهماكحأو اياوزلا لوانتي ناك نإو
 ةيعرشلا صوصنلا هتوح ام نودم قحب وهف ؛هتافنصم يف هتداعك ةيبرتلاو كولسلا

 ت30:



 فاصتالا نايإلا لماك نمؤم لك ىلع بجي يتلا ةيوبنلا ةيدمحملا قالخألا نم

 ةيوبن قالخأو «ةلمهم نئس ىلع هّبن مكف ءًريخ ةمألا نع هللا هازجف ءايب قلختلاو

 (ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك»و «ةيدمحملا دوهعلا» :يباتك اًفرش هيفكيو «ةلفغم

 .«ةيلوبتملا قالخألا»و

 :لكَب بيبحلا ةرضح لوق لثمك هتيمهأو باتكلا مظِع ىلإ يخيش ةراشإ نأكو
 نم دارملا لصحيل ؛صاقتنالا ىوعدب ةمه ا ولَع ىلإ ةوعدلا يهف «قدص نإ حلفأ»

 .ةدايزلا

 ناضمر نم عساتلا ةليل يف ءابيرقت نيماعب -هرس سدق - خيشلا لاقتنا دعبو

 «ةكرابملا هتيوازو ينارعشلا خيشلا دجسم مئانلا ىري |ميف تيأر ه ١574 ماع كرابملا

 ةرهاقلا روسو «كاذنآ اهيلع ىتلا ابتروصو اهتئيه يف دجسملا اهم ىتلا ةقطنملا كلذكو

 .هتروصب ميدقلا ةيزعملا

 ٍدجسم ىلإ يشمأف ينارعشلا خيشلا يخيش يدجسم نع ثحبأ يب اذإ مث

 ؛ةماقإلاو ناذألا نيب ام ٍتايآ ولتي اًنراق دجأف ءرصعلا 0 هيلإ 0

 يدتريو ءام ةبرق لمحي ءاقس ًالجر يمامأ تدجوف دجسملا نم تجرخ مث

 .يطوطشدلا رداقلا دبع يديس هخيش دجسم دنع يب اذإف اهتعبتتف

 يف ٍينارعشلا خيشلا يطوطشدلا خيشلا دجسم باب مامأ يل رهظ ةأجف مث

 ةماعو.داوسلا ةكلاح ةءابع يدتري ناكو ؛«تارم ةدع لبق اهيلع هتيأر يتلا هتروص

 ا



 يثمأ ينلعجف هريس يف هعبتأ نأب ينرمأف «ءايلوألا راقوو ءاملعلا ةبيه هيلعو ءءاضيب

 يننأ ركذأو ,«فيرشلا هلعنو همدق راثآ ريسلا يف اًعبتتم هفلخ يشمأ ينلعج مث ؛همامأ

 بيبحلا لعن هنأك هلعن روهظب اذإف ؛هريس زيح نع جرخأ نأ ةفاخم صرحب ريسأ تنك

 .عوضخ او بجعتلاو ةبيهلا يسفن يف عقوف ٌةْكَي ىفطصملا

 اياوزلا لهأ ريهطت» :باتك اهنم اًجرم ةفيرشلا هتءابع اًتاف خيشلا ينفقوأف

 هب متخ اًمتاخخ هبيج نم جرخأ مث «لبق نم انتنازخ يف انتزوحب يتلا ةروصملا ةخسنلا
 هينيع يف ينيع تءاجف «ةرابعلا كلتب قطانو (مهلثم انأو) :هيلع ثوتكم باتكلا

 .هذه يتيؤر نم ايجعتم تمق مث ؛ءاصيإو ٍلجب «نيتقدحم

 لّوأف - رداقلا دبع نب دمحم -ينارعشلا بحم - خألا ىلع لاصتالاب تعراسف

 .مهضعبل اهقدص تاراشإ دكأو ؛ىرشبلاو ريخلاب ايؤرلا يل

 حرشو «جيرختلاو وزعلاو ؛حيحصتلاو طبضلاو باتكلا قيقحتب اّيبلم تمقف
 .مالعألا نم ريثكل ةمجرتلاو «بيرغلا

 رمأيو «نامزلا ثوغ هؤرقيس باتكلا اذه نأ دقتعن اننأ بابحألا اهيأ اًرلع

 ةدابعلا يف اًجاهنم اهلعجيسو لكل يدهملا انديس روهظ برقب ٌرشبم وهو هب لمعلاب
 امم يناثلا رمألا اذهو «ينارعشلا خيشلل «ةمغلا فشك» باتك نأش وه اى «ةيبرتلاو

 .هتمدقم يف هركذو :خيشلل فش

 نم هب عفتنيل ؛نانم ا ميركلا نذإب هللا يف يناوخإو يسفن عفن هب تدصق دقو اذه

 لأسنف ؛ناش يف وه موي لك يذلا نايّدلا كلملا ةريضح نم لضفلا ةقباس هل تقبس

 ةمأ حصن يف .مهدهج نيلذابلا لاجرلا تاداسلاب هبشتلاو لاثتمالاب ينعفني نأ هللا

 لوق وهو ؛عطاسلا رونلاو عطاقلا ناهربلاو عئاشلا ثيدحلاب ًالمع ؛لاسرإلا ديس

 غ0



 نيدلا» :عشاخ بلق هلل دجس ام  ملسو هلآو هيلع هللا لص عفاش لضفأ

 ينعي "«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟نمل :انلق «ةحيصنلا

 ”(ةفرع جيجلا» هيك هلوق دح ىلع هناكرأ مظعأ يهو .ةحيصنلا ىلع نيدلا رادم نأ

 ريخلا ةدارإو يأرلا صالخإ يهو «ةرخآلاو ايندلا يريخل ةعماج ةملك ةحيصنلاو

 حوصنملا كلذكف ؛عمشلا نم هتيفصو هتصلخ اذإ لسعلا تحصن نم هل حوصنملل

 ةرضح نع ةدعبملا رايغألاو بئاوشلا نم هتيفصت الإ هتحيصنب ديري ال هحصان نإف
 .رافغلا ميركلا

 -ملسو هلآو هيلع هللا لص - تاداسلا ديس هاجب اّئم لمعلا اذه لبقا مهللاف

 .نيمآ (44 :رفاغ) © قابلا مآ كمآ لإ تر سوفأَبإ :ٍلات الق ام
 ناضمر رهش نم رشع نماثلا ةليل يف باتكلا اذه انقيقحت نم غارفلا ناكو

 .ه ١414 ةنسل ةعمجلا موي قفاوملا كرابملا

 ةكرب لوصحو «بابلا لوخد نم بارتقالا ةلواحمو «لقملا دهج الإ وه امو

 .بابلألا يلوأ ةثرو يف اًممطو :باتعألا

 بابلألا لصومو «بابللا بابلو «دابعلا يداه لي دمحم انديس ىلع هللا لصو
 .باهولا سودقلا ةرضحل

 يديزملا ديرف دمحأ :نيسحلاو نسحلا وبأ /هبتك

 ,!لا/07 :هدنسم يف دمحأو 1 ىمرادلاو 4١61 ىئاسنلاو 86 ملسم هجرخأ )١(

 هدنسم يف دمحأو 27015 هجام نباو 237987 يئاسنلاو 8١1« يذمرتلاو 17717 دواد وبأ هجرخأ (؟)
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 باتكلا اذه

 فيلآت بيترت يف رشع عساتلا باتكلا وه "«اياوطلا ثبحخ نم اياوزلا ريهطت»
 ةئايثالث ىلإ اهددع ءاملعلا ضعب لصوأ يتلاو هتلا# ينارعشلا باهولا دبع مامإلا

 ةيعامتجالا ةايحلا نع مامإلا ملكتي باتكلا ينو "اهتالآو ةعيرشلا مولع يف باتك

 نم «هدعبو هلبق امو رشاعلا نرقلا يف اهتناكمو اهرود رابتعاب ةيوازلا لخاد ةيملعلاو

 لك هلل ينارعشلا مامإلا دصرف «ةيوبرتو ةيميلعت ةسسؤمو انكسو أجلم اهنوك
 يفكي نأ ةيوازلا خيش طورش نم نأ ركذ الثمف ءاهلخاد رودت تناك يتلا تافرصتلا

 يف امل ؛مولعلا نم اهريغو اًوحنو ةديقعو اًَلوصأو اًهقف مولعلا لك نم اهيف نينطاقلا

 ؛مهخيش عم ةيوازلا يف نيديرملا بادآ ركذ اى ءاهلهأ اهفرعي فئاطل نم كلذ
 هللا همحري هتافو لبق هتايح تايرخأ يف (ه451/) ةئس هفلأ دقو ,مهضعب عم مهءادآو

 ةبتكملاو ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو «ةقرو ٠١" يف عقيو تاونس تسب

 فرشنتو رصم يف ةرم لوأل هقيفوتو هلضفو هللا دمحب عبطي باتكلاو «ةيرهزألا
 بالطو نيثحابلا ةمدخ يف قبسلا اذه امل نوكي نأب عيزوتلاو رشنلل زركلا ةراد

 يف اهدورو بسح ىلع ةبترم ينارعشلا مامإلا تافلؤمب اًتبث ٍلي ايف درونسو «ملعلا
 :يلاتلاك يهو مجعملا

 )١( :ماع عبط دقو .ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا ١ 4157ه/

 ٠7 .هللظ دواد دمح يرابلا دبع روتكدلا قيقحتب «ةرهاقلا يف ىرقلا مأ ةبتكمب مآ

 .ةيندللا مولعلاو ةيكزلا قالخألا (؟)

 )١( ص «بابلألا يلوأ ةركذتا رظنا 8١.
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 ةث ةنافكلا اذه دعيو.:ةيدكملا ةرضخلا نم ةظافلا ةلوبحلا قداحألا 8
 يتلا ةيقالخألا بناوجلا مظعمل هلوانتل ؛ينارعشلا مامإلل ةيقالخألا تاعوسوملا ربكأ

 هجو ىلع ةيفوصلا قيرط كلاسو «مومعلا هجو ىلع ملسملا اهب قلختي نأ يغبنب

 «نيدلجمب م7٠٠7 ماع ىلوألا ةعبطلا ةرهاقلاب ناهيإلا ةبتكم هتعبط دقو ءصوصخملا
 .دومحن ميلحلا دبع لحارلا رهزألا خيش نبا عينم روتكدلا ةليضف قيقحتب

 .ةأاضقلا بدأ ()

 يف رهزألا ةبتكم يف طوطخم وهو .قلاخلا ديري نم عم قداصلا ديرملا بدأ (5)
 هلو (174151 :مقر فوصت) (قلاخلا ديرم عم قداصلا ديرملا) ناونعب ةرهاقلا

 15١(. /"- فوصت )١49- سدقلا يف ةيريدبلا ةبتكملا يف ةيناث ةخسن

 دسألا ةبتكمب طوطخم وهو .نيملاعلا ءالعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا داشرإ (1)

 :قيقحتب «ةرهاقلا يف زركلا ةرادب م5١١7 ماع عبط دقو «(19/17570):مقرب قشمدب

 يدهم .د :قيقحتب ةيملعلا بتكلا راد يف ًاثيدح عبطو «يديزملا دمحأو راصن دمحم.د

 ا

 رجح نبا مامإلا يباتك هيف رصتخا دقو «داشرلا ليبس ىلإ دابعلا داشرإ 0

 ءايناملأ «نيلرب يف ةيكلملا ةبتكملا يف طوطخم وهو (بالطلا دشرمو رجاوزلا) يمتيهلا
 .(178-1894) مقر تحت

 وهو .ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ (8)
 عم ءاملعلا ملاعلا ةبحص يف:لوألا نيمسق هلعج دقو طابرلا ةنازخ يف :ةطوطخم ةلاسر

 قشمدب دسألا ةبتكم يف ًاضيأ دوجوم وهو .مهعم ريمألا ةبحص يف:يناثلاو ءريمألا
 .ةقرو (177) هقاروأ ددعو )١1951١( مقر تحت
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 .(نيدلا رارسأ نم ةلمج ركذ يف نيبملا حتفلا) وأ مالسإلا ناكرأ را رسأ (9)

 يذلا ءاطع دمحأ رداقلا دبع روتكدلا :قيقحتب م1980ه114 5 ١ةنس رشن دقو

 نيوانعلا نأل ًامامت هعوضوم عم قباطتيل ؛همشا رّيغ :هنأ 95ص هتمدقم يف صن

 رارسأ نم ةلمج يف نيبملا حتفلا)»:وه يلصألا همسا نأو ءرصعلا بسانت ال ةليوطلا

 .(نيدلا

 ام هيف َّدر دقو «يلازغلا مالسإلا ةجح ىلع يزوجلا نبا تاضارتعا )٠١(

 نم هريغو «يلازغلا مامإلا ىلع سيلبإ سيبلت هباتك يف يزوجلا نبا مامإلا هب ضرتعا

 )١17814(. مقر تحت ءايكرتب يدنفأ نيدلا يلو ةبتكم يف طوطخم وهو «ةيفوصلا

 .سايقلا ملع يف سابتقالا )١١(

 «رصمب تاعبط ةدع عبط دقو .ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا )١١(

 .ىربكلا تاقبطلا شمابب حيبص ةعبطو قالوب ةعبط اهنم ءاهريغو

 بتكلا رادب عبط دقو .ةيفوصلا دعاوق ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا (1)

 .ىعفاشلا دمحمو رورس هط :قيقحتب «ةيملعلا

 ال «تاعبط ةدع عوبطم وهو .دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا )١4(

 ةيمللعلا بتكلا راد ةعبط اهلضفأو ءاهّحصأ نإو ءفيرحتلاو سدلا نم اهرثكأ ولخي

 .رداجلا بيدأ دمحم :قيقحتب

 بتكلا رادب عبط دقو .ريذنلا ريشبلا ثيداحأ بيرغ يف رينملا ردبلا (1)

 .فتاوهلاب لمع نم رصبل فطاونخلا قوربلا )١15(

-1١- 



 بادآلا نم موقلا هب زيمت ايف قادحألاو عامْسألاو سوفتلا ةجبب (10
 هقاروأ ددعو (يبرع فوصت 4"1) مقرب ةيرصملا بتكلا رادب دوجوم وهو .قالخألاو

(098). 

 .صّنلا فلاخ اذإ مالإلا مكح ىلع صحفلاو تلا (14)

 (اذه انباتك عوضوم) اياوطلا ثبحم نم اياوزلا ريهطت (15)

 .ءايلوألا مولع رحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنت (؟)

 اذهو .رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا يف نيرتغملا هيبنت )١"(

 قهَو ةباحصلا يده هيف ركذ دقف «ةيقالخألا ةينارعشلا مامإلا بتك لجأ نم

 ءايعدأ ضعب هيف عقي يتلا تافلاخملا نم ريثكلا نّيبو نيلماعلا ءاملعلاو نيعباتلاو

 اهنم تاعبط ةدع عبط دقو ءيرجملا رشاعلا نرقلا يف ةصاخو «فوصتلاو ملعلا

 اطع ليلجلا دبع خيشلا ةيانعب ,م1144 ه419١ ماع «قشمدب رئاشبلا راد ةعبط

 .يركبلا

 ام مهل ركذي نأ سانلا ضعب هنم سمتلا هنأ هيف ركذ دقو .رردلاو رهاوجلا (5؟)

 رشع ةدم هل هتسلاجم لاح هعمس وأ هيف هضواف امن هللث# صاوخلا يلع هخيش نع هفقلت

 باوجلا ةزع ىلإ ةراشإ رهاوجلا نم ءيش مساب هنم لوق لك مسوو باجأف «نينس
 فرعي ال ًايمأ ناك صاوخلا خيشلا نأل حاضيإلا ةلق وأ أطخلا نع رذتعا مث اهنع

 .ءاملعلا نيب ةفولأملا ةرابعلاب هنع همجرت امنإو «طخلا

 هنإ):ينارعشلا مامإلا هنع لاق «نونكملا هللا باتك مولع يف نوصملا رهوجلا ()

 ناتيطخ ناتخسن هلو .نآرقلا روس ىلع ةروثنم ملع فالآ ةثالث وحن ىلع لمتشم

 4 9:ايفاروأو ( يزرع فور م3107 نيالا هيف لوألا بريش يعكر
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 (يبرع ميلح فوصت /5) مقرب ةيناثلاو «ةمدقملا نم رطسأ ةعضب صقان وهو «ةقرو

 .ةقرو (؟؟)اهقاروأو

 مولعلاو رارسألا نم ةولخلا هجتنت ايف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا (14)

 ةرخآلا ىداح يف هلم غرفو «نيهبشتملاو نيققحملا تامالع نيب ًاقرف هّمْلَأ دقو

 ركذ امك ءفيرشلا سدقلا يف ةيدلاخلا ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن هلو (ه 7*97):ةنس

 .هللا هظفح رارع يدهم روتكدلا

 .ماهلإلاب لمعلا بجوأ نم ىلع ماسحلا دح (؟5)

 .ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو .(ظعاوم) مالسإلا ةوخأ قوقح (15)

 .ةرهاقلاب

 ىواتف نم ةذبن اهيف عمج .صاوخلا يلع خيشلا ىواتف نم صاوغلا ررد (31).
 .اهضعب ىنعم نع ًامجرتم روكذملا هخيش

 ؛نآرقلا مولع ف ةعوسوم وهو .ةروهشملا مولعلا دبز يف ةروثنملا رردلا (1)

 بتكلا راد يف ةخسن اهنم 500 ةغالبلاو ءوحنلاو «نيدلاو ؛هلوصأو هقفلاو

 ديمحلا دبع روتكدلا قيقحتب «توريب «نوديز نبا رادب عبط دقو «نيلرب ينو «ةيرصملا

 :قيقحتب «مالسإلا ناكرأ رارسأ باتك عم يبرعلا ثارتلا رادبو ؛نادمح حلاص

 .اطع دمحأ رداقلا دبع روتكدلا

 ىلإ باتكلا اذهب ينارعشلا مامإلا فدي .عرولاو قدصلا يف عمللاو رردلا (19)

 ةلواحمو .هرصع يف هفارحنا ادب يذلا ةفوصتملا ضعب دنع يفالخألا راسملا حيحصت

 دبع دمحم روتكدلا قيقحتب عبط دقو «ةمألا هذه ءاملع نم ةريخلا هيلع ام ىلإ هعاجرإ
 .م 7٠١١0 :ماع «ةرهاقلا يف زركلا ةرادب «يديزملا دمحأو راصن رداقلا
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 رردلا باتك سفن وه باتكلا اذهو «ةمركملا ةكم يف يكملا مرحلا ةبتكم يف ًاضيأ

 .ةروثنملا مولعلا دبز نايب يف ةروثنملا

 قيقحتب ةرهاقلا يف عبط دقو .ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقفلا عدر )9١(

 .هكلثي دواد دمحم يرابلا دبع روتكدلا

 «ةرهاقلاب رهزألا ةبتكم يف طوطخغ وهو .ةيدوبعلا بادآ يف راونألا ةلاسر ("9)

 [(791"1"71/):مقرب فوصت] (ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف راونألا ةلاسر) ناونعب

 .مولعلا نم هللا لهأ هب مصتخأ اهيف موقرملا رسلا (7”)

 .ريصملا مويل ديوزتلاو ريسملا رس (" :)

 .هقفلا لوصأ يف يكبسلل عماوجلا عمج حرش (75)

 دمحأ رداقلا دبع:قيقحت ,م191/0ه0٠75١ةنس رشن .ىرغصلا تاقبطلا (”)

 هنع مالكلا رم دقو «نيهاش دمحم:قيقحتب١ 4419:ةنس ةيملعلا بتكلا رادبو ءاطع

 عوضوم .(رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول) ب ةاسملا ىربكلا تاقبطلا (0)

 نيدلجم يف .همايأ ىلإ © ركب يبأ نم ءايلوألا ريهاشم مجارت ءفوصتلا :باتكلا اذه

 اهيف تاعبطلا هذه بلغأ نكل «توريب يف عبط امك ءأرارم رصمب عبط دقو .نيريبك

 قيقحتب «بادآلا ةبتكمب ةرهاقلا يف ًاريخأ عبط دقو ءاهيف ام فيرحّتلاو ٌسَّدلا نم

 كتررخجتلا نم ةيلاخ اّئِإ):اهققحم اهنع لاقو هلي دومحم نسح نمحر لاذبع
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 تدجو ةعوبطم ىرخأ خسن ةدع عم ةخسنلا هذه ةئراقم لالخ نمو .«فيرخّتلاو

 .ةيزخملاو ةهوشملا تالوقتلا كلت نم ريثك نم ةيلاخ

 اذبم ىلوألا «ةيرصملا بتكلا رادب ناتيطخ ناتخسن هلو ىطسولا تاقبطلا 0

 حقاول :مساب ىرحخألاو «ةقرو )١78( (يبرع روميت خيرات )٠"7 مقر «مسالا

 ١74 (يبرع ميلح١51٠10) مقر «ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم يف ةيسدقلا راونألا

 .ةقرو

 طوطخم وهو .دابعلاو ىلاعت هللاب نظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلا ةراهط (”4)

 «زيزعلا دبع كلملا ةبتكم نمض ؛ةرونملا ةنيدملاب تمكح فراع مالسإلا خيش ةبتكمب

 همقرو (دابعلا نم دحأب َّنَّظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلل رّهطملا جهنملا»:ناونعب

 هنكل «ةيقالخألا ينارعشلا مامإلا عئاور نم وهو (داشرإو ظعو 715)

 .ةروكذملا ةبتكملا ةرادإ نم رارقب هريغو ريوصت نم لوادتلا نم عونمم فسأللو

 «قشمدب دسألا ةبتكمب طوطخم وهو (دئاقعلا باتك)وأ ةينارعشلا ةديقعلا (50)

 .تاقرو (7) يف (151/58) مقرب

 .ينارعشلا ىواتف (41)

 يف ةنمزأ رادب عبط دقو .حطّشلا نم لّكّكلا نع ردص ام ليوأت يف حتفلا (47)

 .سابع دمحم مساق ذاتسألا قيقحتب ءما ١/ "٠٠٠ :ط ءناّرع

 ةيف تبثأ باتكلا اذهو .باحصألاو لآلا لئاضف يف باهولا حتف (5)

 نايبل ةعماج ٌةمدقم هلوأ يف ركذو عقاولا بيترتلا ىلع ةعبرألا ءافلخلل ةفالخلا

 بصعتلا لكلا يف اًكرات لف تيبلا لهأ لئاضف ضعب ركذب متخو «ةعفانلا ةقيرطلا
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 ةعبرأ يف مهركذو خلا ةنسلاب ةنسلا لهأ رشعم انحنم يذلا هلل دمحلا هلوأ لطابلا

 .باوبأ

 «نيلرب يف ةيكلملا ةبتكملا يف طوطخم وهو .دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف (15)

 .قشمدب دسألا ةبتكم يف ةخسن هنم دجوتو )7١1/4( مقر تحت «ةيناملأ

 .لوصألا ملع يف لوصفلا (55)

 ءاملعلا هب قلخت ام وه فوصتلا ملع نأ نايب يف نوحشملا كّلُفلا (؟5)

 :ةولماغلا

 اهيف هلثم فيلأت ىلإ دحأ ينقبسي مل سيفن باتك اذه»:هلّوأ يف ينارعشلا مامإلا لاق

 رشاعلا نرقلا لئاوأ مهانكردأ نيذلا ءاملعلا قالخأ نم ةح اص ةلمج هيف ٌتعمج «نظأ

 .«تاقيطلا تانك ف هتان انركذ ءاحيتف ناننعو ةتاقؤدجت مهو ءاهارقو رتصماف

 ميلح فوصت 4) صاخلا همقرو «ةرهاقلا يف ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو

 .هلوأ يف ريبك صقن عم «ةقرو (154) هقاروأو (4411/11) ماعلا همقرو (يبرع

 ينارعشلا مامإلا لاق .ةيكإلا تافّصلا يناعمل ةحّضوُلا ةيفشكلا دعاوقلا (

 ءالعو لج قحلا تافص نع ةبوجألا تركذ باتك اذهو»:باتكلا اذه ةمدقم يف

 بانج ىلع ٌةريغ يماقم بسحب ملعلا يف لاحلا ٌءافعضو نودحلملا همهوتي ام درو

 «باتكلا عبط اذه دقو .«ىلاعت هبانجب قيلي ال ام هيف ٌدحأ مهوتي نأ العو لج قحلا

 «توريبب «ةيملعلا بتكلا رادب هللا هظفح راّرع يدهم روتكدلا قيقحتب ةيملع ةعبط

 .م5 ٠05 ماع

 .نيبلاطلا بادآ نايب يف نيبملا لوقلا (48)
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 زركلا ةرادب ًاثيدح عبط دقو .نيدلا ييحم خيشلا نع درلا يف نيبملا لوقلا (49)

 .راصن رداقلا دبع دمحم روتكدلا قيقحتب ةرهاقلاب

 رادب باتكلا اذه عبط دقو .ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا (60)

 .رهاوجلاو تيقاويلا باتك لفسأب «توريب يف «يرعلا ثارتلا ءايحإ

 ينارعشلا مامإلا لاق.ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك )5١(

 اذه عبط ,«ناجلا ءاملع اهنع ىنلأس ديحوتلا يف ًالاؤس نوعبسو فّين يهو»:هنع

 ةيانعب م1444 ه١47١ ماع ىلوألا ةعبطلا توريب «ةيملعلا بتكلا رادب باتكلا

 .يلع دمحم ثراولا دبع خيشلا

 ركفلا رادب اهنم «ةريثك تاعبط عوبطم وهو .ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك (01)

 قيقحتب «نيدلجم يف قشمدب ىوقتلا راد ةعبط اهلضفأو اهرخآو ءاهريغو قشمدب

 يف ةدراولا ثيداحألا مظعم جيرختب اهريغ نع ةعبطلا هذه زاتمتو «ةيانع وزع دمحأ

 .ةيعابطلا ءاطخألا ةلق عم باتكلا

 ريغو قداصلا ديرملا نيب قرفلا يف -قرافلا رونلا وأ - قهاشلا بكوكلا (0)

 اهيلع نوكي نأ بجي يتلا ٌقالخألا باتكلا اذه يف ٍنارعشلا مامإلا جلاعي .قداصلا

 راثيإو قدص نم هللا لهأ هب ىلحتي امو ؛يفوصلا قيرطلا يف ديرملا ةّصاخو ؛ملسملا

 روتكذلا :قيقحتب «رصم «فراعملا رادب م١1541١:ماع عبط دقو «صالخإو حماستو

 .ةيردنكسإلا ةعماجب ةفسلفلا ذاتسأ يواقرشلا دمحم نسح

 ةيوحنلا ةمدقملا وأ ءباتكلاو ةنسلا يف نحللا نم عناملا بارعإلا بابل (04)
 ةلجم يف رشنو «ميهاربإ جاحلا دمحأ نايز .د :قيقحتب باتكلا اذه عبط .ةيبرعلا ملع يف

 يذ رهش يف «ناثلا ءزجلا.- ١٠دلجملا - تيوكلا يف ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم

 اال



 دبع تنب اهم.د :قيقحتب ىرخأ ةرم عبطو (01/4- 00١ :ةحفص ه١: 5 ةدعقلا

 ةغللا مسق يف ناتدعاسملا ناتذاتسألا ناينثلا نايلس تنب لاون.دو ركسعلا زيزعلا

 .ضايرلاب تانبلل ةيبرتلا ةيلك - ةيبرعلا

 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب يف قالخألاو ننملا فئاطل (04)

 مقرب سدقلا يف ةيريدبلا ةبتكملا يف ةيطخح ةخسن هل .(ىربكلا ننملا)قالطإلا

 وزع دمحأ قيقحت «قشمد «ىوقتلا رادب اهنم تاعبط ةدع عبط دقو (1916 /7/5)

 .يردبلا ىفطصم ىلاس ةيانعب ,م11494١ ١/ :ط توريبب ةيملعلا بتكلا رادبو «ةيانع

 .نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا حئاول (07)

 خسن ةدع هلو .ةيكملا تاحوتفلا نم بختنملا ةيسدقلا راونألا حقاول (010)

 .ةيرصملا بتكلا رادب ةيطخ

 .رشاعلا نرقلا ءاملع يف رخخافملاو رثآملا (08)

 م911١ :ةنس ةرهاقلا يف عبط «رايخألا ةبحص يف راونألا نم راتخملا (64)
 «ةريمع نمحر لا دبع:روتكدلا قيقحتب «ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئيحلا فارشإب

 .وحنلا يف كلام نبال ةيفلألا رصتخم ()

 ال فصوو ضارمألا ضعب هيف ركذ ءبطلا يف يديوسلا ةركذت رصتخم )5١(

 «ةيطخ خسن ةدع ةيرصملا بتكلا رادب هلو .يبطرقلا ةركذت رصتخم )١0(

 «ةقرو (17 5) يف (يبرع تعلط فوصت١؟7١) مقر اهنم «روكذملا مسالاب اهبلغأو
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 اهقرو «يبطرقلا مامإلا ةركذت رصتخمب يبهذلا دقعلا :مساب ةدحاو ةخسنو
 .ةيراجت اهبلغأ ؛تاعبط ةدع ًاضيأ عوبطم وهو ((يبرع ميلح فوصت )١/87 صاخلا

 .يطويسلا مامإلل ةيوبنلا صئاصخلا رصتخم (7)

 تحت ةرهاقلا يف ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو يقهيبلا ةديقع رصتخم (14)

 .(تعلط عيماجم 100) مقر

 ,رهزألا ةبتكمب طوطخم وهو عورفلا يف يشكرزلا مامإلا دعاوق رصتخم (17)

 .ماع (57475) مقرو «صاخ (4851/) مقر

 .ةيكلاملا عورفلا يف ةنودملا رصتخم (51)

 .ةيدامحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا (راونألا حقاول) وأ راونألا قراشم (1)

 :قيقحتب «توريب يف ةيملعلا بتكلا رادب اهنم .ةديدع تارم باتكلا عبط دقو

 .م1 ١١60 :ماع ميهاربإ مالسلا دبع دمحم

 يف عبط .فوصتلا هعوضوم .نيفراعلا قيرط موسر ىلإ نيكلاسلا جرادم 0

 .خيرات نود ةيرجح ةعبط رصم

 .داهتجالا داوم يف دابكألا محفم (7)

 ةدع هنم دجوت .هنم نيدهتجملا ةمئألا يربت نايبو يأرلا مذ يف ةمدقم )١1/(

 مقر تحت «ةقرو (18)يف قشمدب ةينطولا دسألا ةبتكم يف اهنم ةيطخ خسن

 .(تالث5ة)

 يف يكبسلل عماوجلا عمج حرش ىلع فيرش يبأ نبا ةيشاح نم تاطقتلملا (77)

 مقر تحت ةقرو (15) يف عقي «قشمدب ةينطولا دسألا ةبتكمب طوطخم وهو .لوصألا
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 )58الات١(.

 هللاب فراعلا ةيصو ىلع حرش يهو .ةيلوبتملا ةيصولا ىلع ةينسلا حّنْلا (07)
 مقرب رهزألا ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن هنم دجوت ««فوصت) يدمحألا يلوبتملا

 يف أضيأ عبط |( .(ه1517/5١):ةنس «ةيرجح ةعبط رصم يف عبط دقو (7719)

 .خيرات نود ءالعلا يبأ نب ىفطصم دمحم قيلعتب ةرهاقلا يف يدنجلا ةبتكم

 رادب اهنم ؛تارم ةدع عبط دقو .ةَئّسلاب ِسّبْلتلا يف ةّنِلا حم (075)

 هكن ينغلا دبع خيشلا :قيقحتب ه4177١ /١:ط ءايروس بلحب سيفنلا باتكلا

 يف

 ."عناوملا عنم (10)

 لالجلا حرش نيب هيف عمج دقو .لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم (77)

 .فيرش يبأ نبا ةيشاحو عماوجلا عمجل ٍلحملا

 يف طوطخم .قيرطلل نيعدملا بلاغ سيلفت يف قيقحتلاو قدصلا جهنم (1/)

 .ةقرو (101/) يف عقيو )48//١1( مقر تحت «قشمدب دسألا ةبتكم

 .نيفراعلا قالخأ يف نيبملا جهنملا (78)

 ىربكلا نئسلا رصتخموأ نيدهتجملا ةمئألا ةلدأ نايب يف نيبملا جهنملا (79)

 .(يقهيبلل

 بتكلا رادب اهنم ةريثك تاعبط هل «نراقملا هقفلا يف .ةّيرضَملا نازيملا )١(

 .ةيملعلا

 .51417 /١1ج نيفراعلا ةيده 165 /؟ج نوئظلا فشك قف

 داع



 ةدع ةيرصملا بتكلا راد يف هلو .ةّيِلَعلا قرفلا دئاقعل ةّيبملا ةّيَمَّذلا نازيملا (81)
 رادلا يف م1١٠٠ ماع مرط دقو )271١(( (7110 :ةيلاتلا ماقرألا اهنم تحت خسن

 دبع دمحم .دو «يديزملا ديرف دمحأو يدهملا ةدوجد.أ:قيقحتب «ةرهاقلا يف ةيدوحلا

 «ةميثألا فيرحّتلاو ٌسَّدلا دي هثلاط دق باتكلا اذه نإ ءفسألل نكلو «راصن رداقلا

 لباقي يذلا ةصاخو «ينارعشلا مامإلا تاباتك يف سّرمتم ئراق لك ىلع ىفخي ال ام

 لاثملا ليبس ىلعو «ًايلج ًاحضاو كلذ ىري ةيفشكلا دعاوقلا باتك عم باتكلا اذه

 د كو داعالاو ل رلظا ةزكن نع قد نع يقادي ةياتكلا اذه قنا رضتللا ذل

 لهأ ةديقع عم قفتي اب اهليوأت اولواحو ؛عضاوملا كلت ىلع هللا مهظفح نوققحملا
 دجن منيب ءسدلا اذه دري (ب هسفن ينارعشلا مامإلا مالك نم كلذ اودروأو «ةنسلا

 نهربيو لب «هبتك رثكأ يف «ريذحتلا لك ةركفلا هذه نم رذحي هئلخي ٌنارعشلا مامإلا
 ءاملعلا نع لوقتلاب ينأي مث .ةحيحصلا ةيمالسإلا ةديقعلل اهتمداصمو ءاهالطب ىلع
 .ةركفلا هذه لاطيإب

 مهيدلقمو نيدهتجملا ةمئألا لوقأ عيمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازيملا (81)

 تاعبط باتكلا اذه عبط «نراقملا هقفلا يف .ىربكلا نازيملا وأ «ةيدمحملا ةعيرشلا يف

 بتكلا ملاع راد ةعبط -ملعأ هللاو -اهلضفأو «نانبلو رصمو ايروس يف «ةريثك

 ْ .ةريمع نمحر لا دبع روتكدلا :قيقحتب

 .ةيدّمحمملا ةّنّسلاو باتكلاب ةديشملا ةينارعشلا دئاقعلا نازيم (85)

 مقرب «قشمدب دسألا ةبتكمب طوطخم وهو ءاياصولاو حئاصنلا (66)

 خبشلا اياصو مسا تحت ةيرصملا بتكلا رادبو «ةقرو (49) (١تا754)

 )١١8( يف «(يبرع تعلط فوصت )١٠١١8 صاخلا اهمقر بادآلا يف ينارعشلا
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 .ةقرو

 .نيفراعلا قالخأ موسر ىلإ نيرئاحلا يداه (87)

 باتكلا اذه يف لواح دقو .رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا (60/)

 .دحأ هيلإ هقبسي مل لاثم ىلع ركفلا لهأ دئاقعو فشكلا لهأ دئاقع نيب ةقباطملا

 ٌرَم دقو «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادب اهنم «ةريثك تاعبط عوبطم باتكلاو

 ملعب ينارعشلا مامإلا ةقالع نع مالكلا دنع باتكلا اذه نع ًالّصفم مالكلا

 .ةديقعلا

 ينارعشلا باهولا دبع مامإلا

 هرصعو هتايح

 نرقلا يف شاع هنا لوقن هرصع نعو هللا همحري ينارعشلا مامإلا ةايح نعو

 ةسكارشلاو كيلاملا ةلود امه نيتبقاعتم نيتلود لظ يف شاعو أشنف يرجملا رشاعلا

 امباصأ دق نرقلا اذه يف رصم يف ةيفاقثلاو ةيملعلا ةلاح لا تناكو ةينامثعلا ةلودلاو

 تمس نم مهنم ري ملف ءاملعلا سوفن نم ديلقتلا حور تنكمتو طاطحنالاو دومجلا

 يطويسلا نيدلا لالج مامإلا لاثمأ نم ردانلا ليلقلا الإ داهتجالا ةبتر ىلإ هسفن هب

 باصأ ام مغرو «ينارعشلا باهولا دبع مامإلاو يراصنألا ايركز خيشلاو هللا همحري

 ماعلاو رصم يف ةيملعلا ةايحلل ةيساسألا ةزيكرلا ناك يذلا وهو رهزألا عماجلا

 دومجلاو دوكرلا نم ىرخألا ةيملعلا سرادملاو ةينيدلا دهاعملاو هلك يمالسإلا

 راسملا نع اهءاصقا تلواحو اهب ترم يتلا ةيساقلا فورظلا لك نم مغرلابو

 اوناك بهاذملا عيمج نم ءالجأ ءالع بجنت نأ رصم تعاطتسا دقف يملعلا يدايرلا

 ةورف



 ءايلع نكل هملظو هتملظ تدتشا رصع يف مهبورد سانلل ءيضي يذلا رونلا ةباثمب

 لك ةماعلاو ماكحلا امل نكي ةزيمتمو ةصاخ ةناكم اذه لك مغر مهل تناك ةمألا

 نوك ىلإ ةفاضإلاب سانلا نيب ةقومرملا ةناكملا هئاماعو رهزألل ناكف ريدقتو مارتحا

 ةيحور ةماعز مهنوربتعي نيطالسلاف «ةموكحلاو بعشلا ةقث لحم ءالجألا هئاملع

 اوناكف «ةماعزلاو ةناكملا هذه مهل نوكردي سانلا ةماعو اهبناج ىشحُي ةيبعشو

 ةالولاو ماكحلا روج مهيلع دتشا وأ رمأ مهبزح املك هئايلعو رهزألا ىلإ نوأجلي

 مهتمدقم يفو رهزألا ءالع حبصأ اذببو «مهفاصناو مهنع ملاظملا عفرب نوبلاطيف

 ..ماعلا يأرلا لثمت يتلا ةوقلا «يناثلا رصعلا يف ةصاخو ينارعشلا باهولا دبع مامإلا

 هللا همحري هتأشنو هدلومو هبسنو همسا

 خيشلا نب يراصنألا يلع نيدلا رون خيشلا نب دمحأ خيشلا نب باهولا دبع وه

 خيشلا نبا (ءارلا نوكسو يازلا حتفي) افرز نب دمحم خيشلا نب يلع خيشلا نب دمحأ

 ءديعس ناطلسلا نب ٍلْغزلا دمحأ هللا دبع يبأ ناطلسلا نب «نارمعلا يبأب ىنكملا ىسوم

 نب دمحم ناطلّسلا نب ناير نب اقرز ناطلسلا نب ايحم ناطلسلا نب نيشاف ناطلسلا نبا

 .بهاوملا وبأ «©8 بلاط يبأ نب يلع مامإلا نب ةيفنحلا نب دمحم ديّسلا نب ىسوم
 «يرعشألا ءيعفاَّشلا «نوصألا ءثّّدحملا «هيقفلا «مامإلا «ّيراصنألا «ينارعّشلا

 .يرصملا «لْذاَّشلا ءُيرلا وصلا

 عباسلا يف تاياوُرلا ٌحصأ ىلع هتل# ينارعشلا باهولا دبع مامإلا دلو دقو

 نم ةيرقب هّمأل هد إف يف .(ه8948) ةنس كرابملا ناضمر رهش نم نيرشعلاو

 لإ هدلوم نم ًاموي نيعبرأ دعب هب ءيج مث (ةدنشقلق) ىمست ءرصمب ةيبويلقلا ميلقإ
 .ينارعشلاب بّقلف بستلا اهيلإو ؛(ةرعش يبأ ةيقاس) هيبأ ةيرق
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 دمحأ نيدلا باهش خيشلا هدلاو يفوت (ه9017):ةنس يفو «هتيرق يف أشن دقو

 هللا ضّيقف ؛نيوبألا ميتي أشنف ًاضيأ كلذ لبق تيفوت دق همأ تناكو هللا# ينارعشلا

 .هدلاو توم دعب هتيبرتو «هتلافك ىلوت يذلا ينارعشلا رداقلا دبع خيشلا هاخأ هل ىلاعت

 .هبراقأ عيمج نم هيلع قفشأو «هبلاطم يف هيلإ سانلا برقأ ناكف

 لياختو «ةباجّتلا ةمالع هيلع ترهظ كلذ عمو ؛نيوبألا ميتي مامإلا أشن

 ءايح هدلاو ناكو هتيرق يف نينس يناث نبا وهو ميركلا نآرقلا ظفحف «ةسائرلا

 يف عاجش يبأك ءبتكلا نوتم ظفح مث ءاهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا ىلع بظاوو

 رداقلا دبع خيشلا هيخأ دي ىلع اهسرد دقو هوحنلا يف ةيموّرجآلاو «ةيعفاشلا هقف
 ملف «ميلعتلاب ةرخاز «ىلاعت هللا ةدابعب ائاد ةرخاز هتأشن تناكف «هيبأ دعب هلفك يذلا

 ةوقدلا كردلا نم فرحوا دخمات لمي نأكل ؛فرتدع نأ هله وسما ف نكي

 يل نكي مل»:لاقف هسفن نع - ينارعشلا خيشلا - وه ركذ دقف «هريغب الو جيسّنلاب ال

 ةعانقلا تناكو ؛دوصقملا ىلإ لوصولاو ةدهاجملا نع ينقوعت ةيويند قئاوع هللا دمحب
 نم دحأل لذلا يف يعوقو نع هللا دمحب ينتنغأف «يتمُخو ياَدّس ريسيلاب ايندلا نم

 لزي ملو ,ثغلب ذنم يويند مولعم اهل ةفيظو الو ةفرح ترشاب ينأ عقي ملو ءايندلا ءانبأ

 رانيد فلألا يلع اوضرعو ءاذه يتقو ىلإ بستحأ ال ثيح نم ينقزري ىلاعت قحلا

 .«اهنم ًائيش لبقأ لو اهتددرف «رثكأو

 يأ عماج يف ماقأو «.(ه١١4) ةئارعستو ةرشع ىدحإ ةنس ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث

 .ةدابعلاو ملعلا ىلع ًالبقم ءيرمغلا سابعلا

 هتافصو ينارعّشلا مامإلا قالخأ

 أب هتيصخش ىيسرادو «هيئراق ىلع نيريبك ءانعو ًادهج هلل ينارعشلا مامإلا رّثو

 ا



 ةمخض ةورث كلذ يف هلف «هقالخأ ءاقنو هتافص ءافص ىلع لدت ةمخض راثآ نم هكرت

 ةقرفتم نكامأو ثاحبأ ةدع يف ًاثوثبم هدجن ام اهنمف «هبتك يف ًارفاو ًابيصن ال صّصخ

 حرشاو ««نيرتغملا هيبنت”و ؛«دوروملا رحبلا»و ؛«ةيدمحملا دوهعلا» باتكك «هبتك نم

 ًاباتك امل درفأ ام اهنمو «ةيقالخألا تاعوسوملا ربكأ نم ربتعي يذلا «ةيلوبتملا ةيصولا

 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو يف قالخألاو نئملا فئاطلا باتك وهو اهب ًاصاخ

 .مخض دلجم يف عقي يذلاو «قالطإلا

 نع ةيركف ةيقبسأ يأ نم ةدرجتم ٌةفصنم ٌةيعاو ًةءارق ريخألا هباتك أرقي يذلاو
 هقلخت ميمص نم عبنت يتلا «ةيماسلا هقالخأل ةقيقد ةروصب هنم جرخي ِنارَعّملا

 ىلع اهقَّبط يتلا قالخألا يه هذهف تظ حلاصلا فلسلا قالخأو ل يبنلا قالخأب

 .ًايناث هرمع لاوط اهب ىدان يتلاو ءاهب هقلخت ثيح نم ًالوأ هسفن

 رشانلا 00
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 فنصملا ةمدقم

 .نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ىلإ نيلسرملا ديسو «نيقثملا مامإ هلوسرو هدبع اًدمحم انالومو انديس نأ دهشأو

 مهبحصو مآ ىلعو «نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو هيلع ملسو ٌلَّصف مهللا

 .نيعمجأ

 .. لعبو

 بسحب اهئارقفو ةيوازلا خيش بادآ نم ةحلاص ةلمج هتئنمض عفان ٌباتك اذهف

 تصصخو ةمتاخو باوبأ ةعبس ىلع هتبترو «مهقالخأو مهءادآ نم بدألا يف يماقم

 هنم عرفتي يذلا لوألا وه هنألو ؛هفرشل خيشلاب ةقلعتملا بادآلا ركذب لوألا بابلا

 هيقفلاو خيشلا قح يف يهف ءاهيف صيصخت ال باوبألا ةيقبو ةيوازلا ءارقف بادآ

 ريهطت» :هتيمسو ءاهبادآو مهتاخاؤمو ءارقفلا نايبب ةمتاخلا تصصخو دراولا بسحب

 هفلؤم هب عفنو ميركلا ههجول اًصلاخ هللا هلعج «اياوطلا ثئابخ نم اياوزلا لهأ

 .بيجم عيمس هنإ هيف رظانلاو هعماسو هبتاكو

 ضعب نم هتيأر ام باتكلا اذه فيلأت ىلع يل ثعابلا ةلمج نم نأ يخأ اي ملعا

 ىلإ مهعفارتو ءاًضعب مهضعب نع ًالضف مهخيش عم مهماصخ نم اياوزلا ءارقف

 باتكلا اذه مهل تفلأف ءاهتاعوضوم نع رومألا جورخل كلذو ماكحلا تويب

 ناك ام دبعلا نوع يف هللا ١ .مهحصني نم اودقف اذإ مهاوحأ اهم نوُنِزَي يتلا نازيملاك
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 لوقأف باتكلا دوصقم يف عرشنلو «ليكولا معنو هللا انبسحو "”(هيخأ نوع يف دبعلا

 :قيفوتلا هللابو
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 نك جاجلا
 هلامك ةمالع نايبو «ةيوازلا خبشب ةصاخلا بادآلاو قالخألا نم ةلمج ركذ يف

 ءارقفلا ىلع ةخيشملا هقاقحتساو

 عيمجو ةعيرشلا مولع يف ًارحبتم نوكي نأ هلاك ةمالع نمف «كلذ تملع اذإ

 ءارقف ينغي ثيحب كلذ ريغو لوصأو ةغلو وحنو ريسفتو ثيدحو هقف نم ابتالآ

 رضم براشملا فالتخا نإف ؛هريغ ىلع مولعلا هذه نم ملع يف ةءارقلا نع ةيوازلا

 يف هريغ لاؤس ىلإ اًجاتحم نوكي نأ ةيوازلا خبش ىلع حبقيو «ءارقفلا ىلع اًدج

 سانلا لزي مو «خويشلا خيشب اًيدق ةيوازلا خيش اوبقل كلذلو ؛ملعلا تالكشم

 ردصتلاب ريقفل نذأي ال ناكف يفصرملا يلع يديس رصع ىلإ طرشلا اذه نوعاري

 هل اودقع ول ثيحب ؛ةعيرشلا مولع يف رحبتي ىتح نيديرملا ةيبرتو «دهعلا ذخأل
 ريصيل كلذو ؟بهذم لك يف ةعطاقملا ججحلاب هدلب ءالع عطقل ةرظانملا يف اًسلجم

 جرخا :دحأل لقيالو ؛مهبهاذم عيمج نم مهر ةرضح ىلإ مهلخديو نيديرملا كلسب

 كلذ نإف .قيرطلا لهأ تاماقم ىلإ كدشرأو كيبرأ «يبهذمب ديقتو ءكبهذم نع

 .خايشألا ماقم نع روصق خيشلا نم

 نإو ءردصتلل حلصي الف ةعيرشلا مولع يف رحبتي مل نم :لوقي هد هتعمسو

 ديرم هيتأي نأ خيشلاب حيبق :لوقي هتعمسو «هحلصي امت رثكأ هدسفي اف ردصت هنأ عقو
 .كيبرأ ىتح كبهذم نع جرخا :لوقيف ؛هبهذمل فلاخم بهذم

 لصوم وهو الإ نيدهتجملا بهاذم نم بهذم نم ام اًرارم :لوقي هتعمسو

 . ىهتنا «ةنحلا باب ىلإ هب لمع نم
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 عيمجل ةلخدملا «ةيرضخلا نازيملا» باتك يف ثحبملا اذه ىلع مالكلا انطسب دقو

 ء«بجعلا ىرت هعجارف «ةرهطملا ةعيرشلا يف مهيدلقمو «نيدهتجملا ةمئألا بهاذم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةقيقحلاو «ةعيرشلا ملع نيب اًمماج نوكي نأ :اًضيأ خيشلا لاك ةمالع نمو

 .نيققحملا دنع ىرخألاب ملعلا مزلتسي امهادحإب ملعلا ناك نإو

 امل ال لاحلاو تقولا عم ملكتي اًرارق هسفنل كردي الأ :هلامك ةمالع نم نأ امك

 .عرضتلا عم نيملسملا عيمج نم هئاوخإلو هسفنل ءاعدلا نع لفغي ال ءاه الو

 نم نيعمجأ قلخلا نع ةمايقلا موي لوئسم هنأل ؛هلاح بساني ب دحاو لك بدألاو

 هيف وه ام دحأ ملعي ال كك هللا ملع يف اًراهو ًاليل بلقتي ؛هتيعر مهلك مهنوك ثيح
 .مه ام ليلقو ؛هماقم ىلع فرشأ نإ الإ

 «يملإلا ملعلا يف ةتباثلا اهفاصوأب الإ ءايشألا ىلع مكحي الأ :اًضيأ هتمالع نمو

 تبث دقو ءاهيف هللا مكحب اهيلع مكحي لب ؛مهولا نع ًالضف ؛نظلاب اهيلع مكحي الف
 مث امو «ديدج ٌملع ٍدوجوم لكلف «درف نمز لك يف تافصلا بلقت فشكلا لهأ دنع
 نإ الإ ءرش وأ ريخب هّفصو ححصي ىتح رمألا سفن يف ٍةدحاو ٍةلاح ىلع ٌتبثي ءيش

 ىلعَأ :ريبعتلا عقي اذام ىلعف «هنع ريبعتلا لاح يف ريغتيو عونتي لب ؛اًموصعم ناك

 نم وهف اًمشك هملعب ققحتي مل نم بيرغ لاح وهو ؟لبقتسملا ىلع مأ يضاملا

 .صقنيو ديزي لب «ِتآو ضام نينامز همكحو هلعفو هلوق قباطي ال .نييئاطسفسلا

 نم ملع هدنع سيلف «نوكلا ىدعتي ال قحلاب هملع نوكي نأ :اًضيأ هتمالع نم

 نأ ىلاعت قحلا عم هبدأ ةرثكو تاذلا هنك نع هباجحب نوكلا نم رهظ ام الإ قحلا

 .ه5# هتف رعم حصي ال ام ةفرعم هنم بلطي

 ا



 عم ؛"اًدالج وأ اًيلبج ولو هيف ىلاعت هللا هماقأ اب اضرلا :اًضيأ هتمالع نم

 ذإ ؛نوكلا ريغت عم ريغتي كلذ نم هّسفن رفنت ال ءعرشلا قفاوي يذلا دصقلاو «ةمحرلا

 .هدارفأ نم درف هنأل ؛هسفنل هحرف وه نوكلل هحرف ؛هتطيحو همكح تحت لزان وه

 يف عبطلا روهظل وأ هللا تامرح تكهتتا اذإ الإ بضغي الأ :اًضيأ هتمالع نم

 يف ءايشألا عيمج عضي «هسفن يف هيلع رمألاب هملع ىدعتي ال هل وأ ؛هيلع بوضغملا

 ميقي «ةعيرشلا رومأ نم ءيش ةفلاخت ىلع هاري دحأ داكي ال ءاعرش ابب ةقئاللا اهلاحم

 نازيمك هنازيم لب ءاًحيجرت وأ ًاليدعت بجوي جنص ريغب هريغو ؛هسفن ىلع نازيملا
 .صقن الو ةدايز مكح اهيف رهظي الف كلذ عمو «ردلا ىلع شيطت ءالعو لج قحلا

 ملكتي امنإو ؛بجعلا هلخدي مالكب ملكتي ال ملكت اذإ هنإ :اًضيأ هتمالع نمو

 .هيف ركفتي ءيش هنطاب يف دجي الف تكس نإو ءزجعلا هنم مهفي مالكب

 تاذلا ىلع مالكلا يف حرست نأ هسفن حماسي الأ :هلاك ةمالع نم كلذكو

 عراشلا نع كلذ يف درو ام ركذب رهظي نأ الإ مهللا «ىلاعت هللا عم ابدأ سدقملا

 .سأب الف ءاحيرص

 .هسح ىوق عيمجب هتجاح ءاضق يف هجوتي نأ :هلاك ةمالع نم كلذكو

 قلخلا ماهفأ عسي مالكب ةماعلاو ؛ةصاخلا عم ملكتي نأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 يف هنع ىهني اب نيح يف هريغ رمأي «هنيعب دحأ ةحلصم همالك يف يعاري ال «نيعمجأ
 ال كلذ نإف «يبن وأ رمأب ةعيرشلا هيف حرصت نأ الإ صصخم ببسل ال ءرخآ نيح

 ءرصبلاب مهتيؤر درجمب ؛لاجرلا نيزاوم فرعي نوكي نأ اهنم ؛هادعتي نأ دحأل زوجي

 .لصألا يف اذكه )١(

 لوس



 فيرشلا توص فرعيو «نهماسجأ ةيؤرب الو «نهمالكب ال نهتاوصأب ءاسنلا نزيو

 طق دحأل مكحي ال «رادجلا ءارو نم اهب عمتجي مل يتلا ةفيرشلاو هب عمتجي ل يذلا

 وأ ؛هلعف هيلع قشي ام تادابعلا نم يتأي ال ؛نوكلا يف ةبترلا رثأ رهظي نأ الإ ةبترب
 اهل هتازاجم الإ هيلع يقب امو «هسفن ةدهاجم نم غرف دق هنوكل ؛نيح يف الإ هلوق

 اذإ امأو «رافكلل الإ نوكي ال داهجلا نأ مولعمو «هعم اهبعت لوط ىلع ةحارلاب

 .اهداهج يغبني الف «هب هللا هرمأ |يب الإ ةرمأت ال ةنئمطم هسفن تراص

 مذي ال ءروكشملا ةبترم ردقب ال وه هتقاط ردقب هناوخإ ركشي نأ :هتمالع نمو

 هل رهظُت نأ هساوح هعم بدأتت «عبطلا مكح نود عرشلل اًعبت الإ دوجولا يف اًئيش

 ذئنيحو ؛دحألا كلذ هل هركذ نإ الإ ٍدحأ بيع فرعي الف «نيملسملا نم ٍدحأ بيع

 بجو هفشك قيرط نم دحأ بيع ىلع علطا ىتمو «صلختلا ىلإ هداشرإ هيلع بجي

 هل نذأي ام ردقب الإ نآرقلا ةوالت نم رثكي ال ءيناطيش فشك هنأل ؛اًروف ةبوتلا هيلع

 بحاص دوهش نع ةبيغلا عم ةءارقلا ذإ ؛ىلاعت هعم هيف رضحي ام ردقبو «هبر هيف
 0 ل د و

 ءيش لعفب هسفن ىلع ديقي ال 14 :ص) # بال او ركذتيلو -دييإ# اوربت كرم َكبلِ

 عبات لماكلا ذإ ؛اًبودنم وأ كلذ ناك اًبوجو ءاّددع وأ «ناك ائمز عراشلا هديق نأ الإ

 .عوبتم ال

 امو «هتمتاخ ىلع هعالطاب كلذو «قحب الإ هحرجي الو اًدحأ حجري الأ :اهنمو

 .نيقي ىلع حرجيو حجري نأ هل كانهف هرمأ هيلإ لوؤي

 فصو رثكي نأ خيشل يغبني ال :لوقي كل صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 .سحلا هبذكيف «بذكلا دح ىلإ ةفزاجملا نم اًقوخخ ءرش الو ريخب دحأ
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 دوجوملاو دوجولا ءاطعإل لب ؛مهدحأل الو هل ال «قلخلا عم بدأتي نأ :اهنمو

 معن ةلمج نم كلذ ىريف ءركش يف اًديقم الإ ةقلطملا لفاونلا نم اًئيش ٍلصي ال ؛هقح

 هللا معن ةلمج نم وه هبر دبعلا هب ركشي ام عيمج نإف ءىرخأ ةمعنل ًالباقم ال «هيلع هللا
 .ربكأ هللا «ٌلع هللا معن نم -ًالثم - نيتعكر يلصأ :لوقي ناك كلذلف ؛اًضيأ

 لك لاصتا دهشي وهو الإ يعرشلا ملعلا ئرقي الأ :خبشلا لابك ةمالع نم

 وهو «تافصلاو ءاسألا تارضح نم ةلأسملا كلت اهنم تأشن يتلا ةرضحلاب ةلأسم

 برلق عيمج يه امنإ ملعلا ةدئاف نأل كلذو ؛ءاملعلا نم دارفأل الإ نوكي ال زيزع ماقم

 هللا نع باجح وهف ىلاعت هللا ىلع بلقلا عمجي ال ملع لكو «هب ىلاعت هللا ىلع ءاملعلا
 .ىلاعت

 نوكبل الإ ةلاصألاب ملعلا عرش ام :لوقي هللا صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 لصوي مل اذإو ؛لولدم ىلإ ليلد ملعلا ذإ ؛هنع ةلفغلل ال ىلاعت هعم روضحلا ىلإ ةليسو

 .ىهتنا ؛ليلدب وه سيلف لولدملا ىلإ

 (ةمئألا لاوقأ عيمجل ةلخدملا «ةيرضخلا نازيملا» باتك يف كلذ انحضوأ دقو

 وأ ؛هللا ىلع ملعلا ةءارق نم ذلأ تيأر امو .اهعجارف «ةيدمحملا ةعيرشلا يف مهب هلقنو

 ىلع انعمج ؛ملعلا كلذ نوك لاح مهريغو «نيدهتجملا ةمئألا ىلعو ٌكِلَي هلوسر ىلع

 .هتاذل نيدهاشم هل نيسلاجم انرصو هلئاق

 نم ةلأسم لك عزنم فرعي ناك ؛نيدلا لضفأ يخأ ماقملا اذه ىلع هتكردأ نممو

 .كلذ ملعاف «تافصلا وأ ءاسألا تارضح

 ىلع لالحلا هبسكو «هشاعم رمأ ليصحت مدقي نأ :اًضيأ خيشلا لامك ةمالع نمو

 نأل ؛هليصحت ببسب لفاونلا عيمج نم هتاف اب يلابي الف هيلع بجت مل يتلا هتادابع رئاس
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 يتلا مراغملا نم هنم هوبلط ام َةَمَلَّظلا يطعيف «ساوحلا تاتش عمجت ةمقللا ليصحت
 كلذ ردق يذلا هللا عم اًبدأ سفن ةبيطب سوءرلا وأ قوسلا وأ تويبلا ىلع تعضو

 مركو ةءورم ةرخآلاو ايندلا يف هتيشاحو ملاظلا كلذ حماسي مث «ةغلاب ةمكحب هيلع
 ةيالولاب مهيف فرصتلا ىلاعت هللا هاطعأ اذإ ىذألاب مهلباقي ال كلذكو «سفن

 وأ كب هللا ديبع ةلمج نم مههوكل كلذ كرتي لب ؛يزخلاو برضلاو سبحلاو ؛لزعلاو

 مث «ةطساو الب ًالكلا نم هيلع ريداقملا نايرجب اًهيبش كلذ لصحيو ل دمحم ةمأ نم
 هذهو «هيتأي ءالب نم ُهل بالو نيملسملا ةوسأ ؛مراغملا نزو نع هسفن يمحي هنأ ريدقتب

 .ترج اى مراغملا كلت نم دشأ

 روج تحت ربصلا:ريقفلا بدأ نم :لوقي هل يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 اذإ ىذألاب مهتلباقم :هبدأ نم نأ امك ؛ىذألا نم ءيشب مهلباقي نأ ريغ نم ماكحلا

 .ماكحلا روج ىلع نوربصي ال نيذلا هناوخإ نم اًدحأ اوذآ

 «كلذ ريظن نم ريطانقب ةرذب ولو هيلإ نسحأ نم لك ئىفاكي نأ :هتمالع نمو
 «كلذ يطعي هدهشم نوكل بو هللا لماعي اهنإ لماكلا نأل ؛ءيشب هأفاك هنإ ىري ال مث

 .مهدوهش نع ىلاعت قحلا دوهشب هباجحل ؛اًملطم قلخلا ىري ال ناك ابر لب

 نونظي سانلاو هللا ملكأ ةنس نيئالث ذنم يل :يرتستلا هللا دبع نب لهس لاق

 .مهملكأ ىنأ

 ةفلك ىلإ هجوحي نأ اًفوخ ناسحإ وأ «ةيدهم دحأ أدبي الأ :اًضيأ هلاك ةمالع نم

 ال ناك نإف «هيلإ نسحأ نمل ةأفاكملاب ةداع هل «ةءورم اذ اًريقف ناك نإ امبسال ةأفاكملا

 مدعل ؛ناسحإلاب هتيادبب سأب الف ؛هدهشمب ًالمع ًالصأ ئفاكي ال وأ «ةفلك الب ئفاكي

 .هانركذ يذلا روذحملا

 3ر0



 ريغ اوناك نإو «هنامز لهأ نم نيحلاصلاو ءاملعلا بحي نأ :هلامك ةمالع نمو

 هللا نأ مهتبحم ببس يف انيفكيو «ةعيرشلا ملع نم هولمح امل اًماركإ ؛مهملعب نيلماع
 «ةيصعم يف هعوقوب ةمعنلا هنع تلوحت نم ىلع نزحي ال ,ةعيرشلا ةلمح مهلعج ىلاعت

 رقفأ ام ىلاعت هللا نأ كلذو هل بيدأتلا ماقم يف هنإف «هيلع ىلاعت قحلا عم نوكي لب

 بدألا نمف ؛هدح هيف بيدأتلا غلب اذإ نكل ؛ةغلاب ةمكحب الإ هانغأ الو ءادحأ

 بنذ هيلع اندحأ نوكي الأب كلذو «ماقملا اذه لهأ نم انك نإ هللا دنع هيف انتعافش

 .ةبوتكم
 قيضو «رقفلاب اًدبع ىلاعت هللا بدأ اذإ :لوقي هلل صاوخلا اًّيلع يديس ناكو

 ًالام هل اوبلجت نأ مكايإو «ةروعلا رتسو «فيغرلاب ىوس هيلإ اونسحت الف ةشيعملا
 ريغل ةيهلإلا رادقألل مكتضراعمل ؛هيلع عجرت [بر كلذ ةبوقع نإف «هونغت نأ اوديرتو

 .يعرش قيرط

 لب ءاًريغص وأ ناك اًريبك هناوخإ نم اًدحأ نهادي الأ :اًضيأ هلابك ةمالع نمو

 .ضراعب ىلاعت قحلا هنع رتتسي ال ررضلاب هيلع داعو اّرُم ناك نإو «قحلا هل لوقي

 ال مل :دحأل طق لوقي الو «هنم هل تعقو ءافج ةملك ىلع اذحأ طق بتعيالو

 دحأب هتجاح ءاضق يف نيعتسي الو ءاهيف عقو ةلز ىلع طق اًدحأ خبوي الو ؟انيلإ ددرتت

 ام طق دحأ متكي ال ءضراوعلاو دئاوعلا بجح همالك ذفني ءيعرشلا زجعلا دنع الإ

 لم ىلع ردقي اًدحأ ري مل نأك ؛ةمكحل الإ رارسألاو فراعملا نم هيلع ىلاعت هللا هعلطي

 .رسلا كلذ

 مهل فرتعاو «هناوخإ كلذب ربخأ ملع يف أطخأ اذإ هنأ :هلاك ةمالع نمو

 لسرأ نابكرلا اهب تراس ةلأسملا تناك نإو «هبانج ىلع عرشلا بانج اًراثيإ أطخلاب
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 .هيف أطخأ يذلا رمألا كلذب لمعلا نع مهظفحيل ؟كلذب اًباتك وأ ًالوسر مهل

 قحلا ةفيلخ ىريل ؛رباكألاو ءارمألاب عاتجالا بحي نأ :اًضيأ هتمالع نمو

 ريمألا كلذ دنع مهجئاوح يضقيو «قلخلا عفتنيو «ءايربكلاو ةرامإلاب مهيلع ىلاعت

 .ريبكلا وأ

 نأ ىلاعت هللا نم بلطي «يعرش ضرغل الإ قلخلا نم دحأ نع بجتحي الو

 ام رئاسب هيلإ فرعتي ىلاعت قحلا نأو ءاهبدأو اهلمع ىلع ةعقاوو ةثداح لك ىلع هعلطي

 هنأش نم كلذكو «هللو ىلاعت هللاب اًئاد دئاوعلا تحت نم وهف ملكت اذإ نوكلا يف عقي

 كلذك ؛هيلإ رومألا لك يف هيلإ اًضوفمو ؛ماودلا ىلع ىلاعت هللا رادقأل السم نوكي نأ

 اك ءاهريغو تاعاطلا بقع ءاعدلا هناوخإ عيمج نم لأسي دوهشلاو فشكلا ىلع

 ًالضف ؛ةقسفلا نم دحأ ةجرد تحت نوكي نأ طق هسفن فنأت ال «ءايلوألا نم لأسي

 "ةَكيِسَوْلا يل اوُنَسَو» :هتمأل هلوق يف كلف هللا لوسرب اًيسأت كلذ لك نيح اصلا نع

 ْ .”0(َكِياَعُد ْنِم يِخَأ اي اَنَسْنََل» :باطخلا نب رمعل هلوق فو

 نآرقلا عاس دنع (يسال بلق ةواسق هدنع نوكي الأ :اًضيأ هلامك ةمالع نمو

 هللا فوخ يتلا ؛ىلاعت قحلا رجاوز عمتسا املك عومدلاب هانيع لطم لب ؛ثيدحلاو
 ةمايقلا موي لاوهأ نوكت نأو هل الإ رانلا قلخي مل ىلاعت قحلا ناك ىتح هدابع اهب ىلاعت

 ةبيش يبأ نباو «؛4 مقر 23556/5) دمحأو "5 مقر :086/0) يذمرتلا هجرخأ )١(

 .(7757* مقر «198/1) طسوألا يف يناربطلاو (59690 مقر ءال/5)

 ةمجرت 27137 /60) يدع نباو ,(70/7 /) دعس نباو ١198(( مقر 8١« /1) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 مقر 25914 )١/ ءايضلاو ١١١90(« مقر « 50١ /0) يقهيبلاو «(مصاع نب هللا ديبع نب مصاع 0
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 هيلإ نسحي نمع ًالضف ؛هيلع ءاسأ نم عيمج ىلإ نسحي ءاًراهنو ًاليل هبلقل ةدوهشم اهلك
 ىلإ ًانسحم قحلا دمت يخأ اي لمأتو «نيلماعلا ءاملعلاو لي هللا لوسر قالخأب اًقلخت

 يف مهعوقوو هرماوأل مهتفلاخت عم مهنع هناسحإو هرب عطقي ال ؛ماودلا ىلع هدابع

 .هنع مهضارعإو «هيهانم

 يف هريغ عاس ىلع همدقيو «نآرقلا عاس بحي هنأ :اًضيأ هلامك ةمالع نمو
 ىري ال ؛نيلاتلا ةنسلأ ىلع نآرقلاب هدابعل ٌبِطاحم ىلاعت هنإف كنق هلل ًالالجإ ؛مولعلا

 نع هلغشي ام ىلاعت هللا نم فوخلا نم هدنعو ؛ةداهشلا ملاع نم الإ بيغلا حاتفم

 يف هرمع عيض هب لغتشا نمو «لصاحلا ٌليصحت هوفعو هللا لضف ءاجر ذإ ؛هيف ءاجرلا
 فالتتخا ىلع مهمعي ام قلخلاب ةمحرلا نم هدنع ؛تاماقملا نم ماقم يف هل ّقَرَت الءءيش

 جرخي عيمجلا عست ةدحاو نيعب ملاوعلا عيمج دهشيل ؛هبساني اب دحاو لك «مهتاقبط

 هميظعت ةلمج نمف هيلع ديقي ال ىلاعت قح لا فورصم هنإ ملع نإو «ءالبلا لوزن دنع
 .هبضغ تاوطَس يف فوخلا هلالجإو

 عم نيع ةفرط هتيدوبع تافص دوهش نع بجحي ال هنأ :اًضيأ هلاك ةمالع نم

 فنأ ةيؤرب فرعيو «هللا دنع هتبترم فرعي ةمالع ءيث لك يف هل «هيلع رمألا (ب هملع

 ةقالع طق هل نوكي ال ؛هرمع لوط تالزلا نم هلمع ام عيمج هينيع وأ ناسنإلا

 ىلاعت هللا عم رضحي لب ؛هعامجو هلوب لاح يف ىتح ىلاعت قحلا ةرضح نع هل ةفراص

 :ناببس هلو الإ ءيش نم ام هنإف ءرمألا كلذب قئاللا هجولاب

 .هللاب قلعتي :امهدحأ

 دبأ كلذك ؛هل اهرخآو ىلاعت هلل هتفرعم لوأ ىري «نوكلاب قلعتي :رخآلاو

 دمتسيف هيلع هركذ ءاليتسا دنع اًدبأ هللا ريغ دهشي ال نيرهاَّذلا رهدو «نيدبآلا
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 .نَبَو هللاب هتف رعم ةدشل ؟؛هبلق نم ال هبر نم دادمألا

 دحأ هآر اذإ ا و نامل خا واو نأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 يذمرتلا ربخ هيلإ راشأ امك ؛ةيشخلاو فوخلا نم هيلع وه امل ؛هتيؤرب ىلاعت هللا ركذ
 ."0هللا َرِكُذ اوُهُر اذ َنيِذَلا هللا ِداَبِع ٌراَيِخ :اًعوفرم

 سفن يف لصف الو لصو الب ىلاعت هللا عم اًئاد نركي نأ :اًضيأ هتامالع نمو

 ايندلا رمأب لاغتشالا نم غراف وهف «هريغ عم ال ىلاعت هللا عم (ًيئاد هبلق رمألا

 ذخأي ال «ةدابع هلك هرمع امهنم ةدحاو لمع يف هنوك نع جرخي ال ناك نإو «ةرخآلاو

 محيي هيلو :لاطت هلرق هيلو كرش لإ ل] اهيل يجرب الو فق جرم ا هلابعأ

 ِهَْل م 20 :نونمؤملا) # َنوُعِحُي مَن لِ ملا :هلوقو ١( :دوم) ملك مَآ

 راع هندبو ؛ماودلا ىلع عئاج هنطب «تايآلا نم اهوحنو (*3 :ماعنألا) # َنوُعَجِ

 ؛هل ىلاعت قحلا ٌدادمإ موديل كلذو «بايث هندب ىلع ناك ولو ؛ماودلا ىلع كلذ دهاشي

 .ةلاصألاب نيجاتحملل يه امنإ هتفرعم نأل

 ؛ةرخآلاو ايندلا رمأ يف هتاف ءيش ىلع فسأتي الأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 ربلا اهؤطي ضرألاك وهءهبلق كحضيو ءهنيع يكبت هل همسقي مل ىلاعت هللا نأب هملعل

 ينس لع تارت ةلوغيولا لك يقسو نطل اواو وش لك لاي تاعيسلاوو رجالا
 يف نوكي امنإ رطولا ءاضق نأل ؛ايندلا يف ءيش نم لق هّرطو يضقي ال .طقف هبحي ام

 «لوقي ام قوف هلاح «تاوهشلا لكأباهيف ٌباجح ال ًاراد اموكل ؛ةرخآلا رادلا

 هدادمإو ىلاعت هللا ىلإ اهتبسن ثيح نم ؛هدنع ةيوتسم تالاحلا عيمج «نيصقانلا سكع

 دراوملا تفلتخا نإو «هتالص يف هل حتفي (ى ؛هتليلح عم هشارف ىلع هل حتفيف ءاهل

 .(؟؟4//1) هدئسم يف دمحأ هاور )١(



 راونأ هل ءيضتف«ذوفنلل ًالباق ناك | ؛هلباق ءيش لك هب وفصي ؛نطاوملا فالتخاب
 .بويغلا بئاجع اهب رصبيف ؛ملعلا

 عسي «هيلجتسي الو تاماقملا نم ماقم يف طق لقتني ال هنأ: اًضيأ هتمالع نمو

 شرعلاو ضرألاو تاوامسلا راطقأ نم هملع جرخ دق «ءايشألا هعست الو ءايشألا

 هتادابع لاح هيف عقي اّمع وفعلا ًئاد ىلاعت هللا نم وجري «قولخم هعبتي الف يسركلاو

 هلامجو ىلاعت قحلا لالج اًئاد دهاشي ءالعو لج قحلاب قيلي ال يذلا بدألا ءوس نم
 باوصلا ©قيرط ةعيرشلا اهماكحأب حرصت مل يتلا هلامعأ يف فداصي «دحاو ٍينآ يف
 قيرطلا ىلإ هتيادهب ةعيرشلا نع ْعيّرلا نم هظفح دق ىلاعت هللا نأل ؛هنم دصق ريغ نم

 وأ هلامعأ يف اهب ذخاؤي يتلا للعلا لاوزل ةحيحص ةينب ةداعلا يف ةدابعلا يتأي «ميقتسملا

 .هرجأ اهب صقني

 اهتلاحتسال ؛هيبشتلا تافص نع هبرل اًمزنم اًئاد نوكي نأ :اًضيأ هتمالع نمو

 كلذو ؟؛هنع اهفرصي مث هقرطت هيبشتلا تافص نإف ,نوصقانلا هيلع ام سكع هقح يف

 فالح اًدبأ هبلق ةآرم يف ىلجتي الف .دوهشو فشكو ليلد بحاص لماكلا نأل

 ؛جورع قلخلا ةرضح ىلإ هعوجر «دهاشلا عم بدأتيو «هيلع دراو لك مركي ؛عقاولا

 هدوهش عم ىلاعت هللا دحوي ؛ُهَرِز هملعي ال هرس ؛دوهش قلخلا ص هباجحو كرس

 ام لك ديري ؛باجح عفر ريغ نم ةينوكلا بجحلا ءارو ام ملعي «دؤجولا يف ة ةرثكلا

 ,مومذم لك نم ةلاقإلا هلاؤس عم هبر ةدارإ يف هتدارإ تيئف دقو «هريغبو هب هللا هديري

 نم كلذك ءايب ىقشيو ةرظنلاب دعسي رفاسم وهو اًيقمو اًنكاس هنوك عم اكلاس لزي مل

 .هيدي ىلع ةواقشلا هل تقبس

 نم ةرابعلا هعست ال ام مولعلا نم هسفن يف دجي (ًئاد هنأ :اًضيأ هلامك ةمالع نمو
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 ملعي ال ام طق لوقي ال ءببس ريغ نم هبلق ىلع لاعت قحلا تادراو نم موهفلا قئاقد

 الملا يف بيرغ وه ,حطشلاو تانوعرلا نم ظوفحم هنأل ؛لولحلاو داحتالاك َكِبَو هللا يف

 عاذت نأ ىلاعت قحلا رارسأ ىلع اًرويغ لزي مل «هيمارمو هيقارم ولعل ؛لفسألاو ىلعألا

 نمب الإ نوكت ال ةريغلاو ؛«ءيش لك عم ىلاعت هنأل ؛هللا ىلع ال هلل راغي «نيبوجحملا نيب

 نم دوجولا يف ةئيشملاب مكحتم وه «لاحم كلذو «هريغ نود هدنع نوكي نأ بلطي

 «تاماقملا هيلع رودت ؛ةركلا لثم هلزأف ؛نايوتسم هافرط «ةيهلإلا ءامسألا ةطساو ريغ

 .اهب اًقئاط وه ناك نإو ةبعكلا هب فوطت اى ؛اهيلع وهو رودي الو

 هرطاوخ ىشنُت ءاهلك ةكلمملا ءابعأل ًالاّح نوكي نأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 «هتيعمج يف ىلاعت قحلاب اًداق .دوهشلاو فشكلا ىلع رطاخلا كلذ ةروص ىلع اًصاخشأ

 وه ؛هيلع هتمارك ةدشل ؛ىلاعت هللا نذإب قالطإلا ىلع دوجولا يف اًرثؤم «ةمهلا ذفان

 :هماقم ولعل ؛تاناويحلا رئاسو نجلاو سنإلاو ةكئالملا دنع فصولاو تعنلا لوهجم
 « ركل اقم ال َبِْثَي لهي )»: :ماقم عم هفوقو مدعل هب فصوي ماقم هل فرعي ال

 ركذلا لماخ وه «هريغ نع اهب زيمتيف ةيداعلا لاعفألا قرافي الف 0١7 :بازحألا)

 هللا هرمأ نم نيب محل هتمحر يف قرفي قلخلا نم دحأل ةمحر هنم عقو اذإ «لاح ا روتسم

 «ةيزم صوصخ هتمحرب ىلاعت هللا هرمأ نمل لغجيل كلاوكاب هرمأي مل نم نيبو هتمحرب
 قيرط نم وأ رهاظلا قيرط نم اهيلع علّطا اذإ مهنع :ع هناوخإ بويع طق رتسي ال

 كلذل ًالباق لحملا ىأر ءاوس ىلاغت قحلا قيرط ىلإ هدشرتسا نم لك دشري «فشكلا
 نم دحأ هفلاخ اذإ «نيعمو هل ريهظ هنأل هبويعب هريخي نم هيلإ سائلا بحأ ءال مأ

 يضقي ىتح هنع تكس لعفلاب هفلاخ اذإو «هلثمل اًرهاق اًرجز هرجز ظفللا يف هناوخإ

 الو ءيش يف بغري ال روظحملا كلذ لعف نع هيبن عم نكل ؛ءاشي امب هيف ىلاعت هللا

 هتبحم صقنتف سانلا ئواسم هيلإ لقن نم لك هركي ءيعرش ضرغل الإ ءيش يف دهزي
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 عم ال ىلاعت هللا اضر عم رئاد هنأل ؛كلذ لبق هئاقدصأ زعأ نم ناك ولو ؛كلذب هل

 عمس يب مهل هراقتحاو سانلاب نظلا ءوس روطخ الإ كلذ يف نكي ملول ؛هسفن ظح

 .مهصئاقن نم

 الو .مهتاماقمو مهقالخأ ردق ىلع سانلا بحصي نأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 نإف ءاّرابنو ًاليل داهتجالاو ٌدحْلا نم هيلع وه املو ؛هماقمب مهلهجل دحأ وه هبحصي
 هبضاغ نم حلصلاب أدبي الو ءطق هلعف هلوق قبسي ال «لاّع هنطابف ؛هرهاظ تكس

 وه لذبو ؛قحلا ريغب هيخأ سفن :يأ ؛هسفن ربكي هنأل ؛يعرش ضرغل الإ قح ريغب
 .لباق لحم ريغب هسفن

 مومشملا وأ سوبلملاو لوكأملا نم ءيش هعمو الإ هناوخإ نم اًدحأ روزي الو

 هعم اهب ًءافتكا ؛ظعو الو ملع سلجم روضح نع طق فلختتي ال ءاّسلف وأ ةبيبز ولو

 مولعلا نم ملاعلا كلذ ناسل ىلع ىلاعت هللا يرجي دقف «رارسألاو ملعلا نم وه

 ةرازغو هتلالج عم فتكا رضخلا ناك دقو «لاب ىلع لماكلا كلذل رطخي ملام رارسألاو

 .ىلاعت هللا نم اندحأ عمسي اهنإ :لوقيو ظعاولا قازرلا دبع خيشلا سلجم رضحب هملع

 نإف «ءظعولا سلاجم اورضحا :لوقي هللث# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 هيلإ اونسحأف «نييعتلا ىلع سانلا تاروع فشك ىلإ دعتي ملو .نسحأ هومئيأر

 .هل صيقنت ريغ نم نكلو ؛هوكرتاف اًلاص اًهجو هيف اودجت مل نإو ءاّبحاص هوذختاو

 اولز نيذلا ءاملعلا نم دحأ ىلع موللاب هسفن لغشي الأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 دجي مل نإف .هدهج ةئسحلا ةبوجألا مه لحتني لب «يأرلا ئدابب ةعيرشلا لوقن يف
 ةمئألل نيعباتلا نم اونوكي الئل «ةمأللو مهل ًةمحر مهيلع ركنأ اًنسح ًالمحم مهمالكل

 .نيلضملا
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 «ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا نأب هملعل ؛لوقعلا هليحت اب طق ُبّذَكُي ال

 ضوخي ال .قلخلل مهعفن بسحب «ءارمأ مأ اوناك ٌءاملع سانلا نم رباكألل عضاوتم

 نإو «طق هملعي مل نم ءاغصإك مهمالك ىلإ ىغصأ ءاملعلا سلاج اذإ «ملعي ال ايف طق

 .ره همهقي ام نود ناك

 كانه نكي مل نإف .حيحص ضرغل الإ اًرهاظ دحأ ىلع اًدحأ هناوخإ نم مدقي ال

 يف وه ءيش نع ءاهنع هلأس ةمكحل الإ اًدحأ عنمي ال ؛مهنع كلذ ّرسأ حيحص ضرغ

 هللا لخبل ال ةمكحل الإ اًدحأ عنمي ال ىلاعت هنإف «ىلاعت هللا قالخأب اقلخت هنع ىنغ

 .كلذ نع ىلاعت

 ءاهيف ىلاعت قحلا هماقأ يتلا بابسألا ىلإ ريكبتلا بحي هنأ :هلابك ةمالع نمو

 .هنم هنع هسفن ترفن نم لك ببسلاب رمأيو «ةلاطبلا هركيو
 ءاردزاو سفنلا ةيؤر (هطلاخي ابر ةلزعلا نأل ؟نيملسملا نع ةلزعلا هركي نأو

 .مهنع لزتعا ام هنم اًريخ سانلا ىأر لزتعملا نأ ولو «سانلا

 لهأ هملعي رس كلذ يفو ةالصلا ىلع يح نذؤملا لوق دعب الإ ةعمجلل جرخي ال

 .يعرش قيرطب الإ ةعمجلا ةالصب اًعماج صخي نأ هل يغبني ال «ىلاعت هللا

 نم اهيف امل لوبقلا قحتست اهنأب الو .هلامعأ نم ءيش لوبقب اًدبأ مزجي الو
 .اًدرو ًالوبق ةئيشملا تحت اهلك اهاري لب ؛بئاوشلا

 نع كوشلا ةلازإك ؛ةنطابلا وأ ةرهاظلا قيرطلا نع ىذألا ةلازإب طق لهاستي ال

 .بولقلا نع تاهبشلا وأ ءقيرطلا

 لزي مل ءضراعب هنع قحلا رتتسي ال ء؛تراد ثيح ىلاعت قحلا ماكحأ عم رودي
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 ؛دارملا روهظ لبق هدابع يف ىلاعت قحلا ديري |بب اًفراع «هتيعمج لاح يف ىلاعت قحلاب ئاق
 ؛ىلاعت قحلا رادقأ عزاني ال .ةقولخم اهنأل وه هسفن ةدارإب ال ىلاعت قحلا ةدارإب ديريف

 ةفورعملا ةلاطتسالا ماقم ىلإ لوخدلا نم ظوفحم هنألو «ىلاعت هللا عم ابدأ اهمواقي الو

 صاخ وهو «قحلل قحلاب قحلا رادقأ هنم دبعلا عزاني رخآ ماقم ّمثو «موقلا نيب
 .هفط يليجلا رداقلا دبع يديسك رباكألاب

 نم قالخألا مراكم ملعي نيل يف اًديدش نوكي نأ :هلاك ةمالع نم كلذكو

 ؛عرشلا هنم أربتي نم لك نم أربتي ؛ميلع ميكح ليزنت اهزانم اهزنيف ءاهفسافس
 ىلع ءيش لك حيبست دهاشي «هلئاوغ نم نونمآ قلخلا عيمج ؛هنم قربتلا عم هيلإ نسحيو
 :لوقي داكي يهلِإ لجت هل عقو اذإ ؛هلثم فراعل الإ هماقم طق رهظي ال .هراكذأ عونت

 .هدهاوشو هموسر ءانف ةدشل ؛(وه انأ»

 طق لوقي ال .هتمهب هدصق ام لك لوقلا كلذ نع ناك «اهللا مسب» :لاق اذإ

 :لحنلا) 6 نكمل لون نأ هند آ5إ ء ىلإ انو امن :ىلاعت هلوق عم اًبدأ ؟( نك

 قح عم طسوتم قحب ريبك قحب ريغص] هيلع جرح الف كلذ يف قحلا هل نذأ نإف (؛٠

 طري ال ءاهنيزاومو ءايشألا ريداقمب ريبخخ ءدحاو نآ يف اهلك تافصلا هذهل عماج

 ."[طّرفي الو

 لهأ لهجيف ءهماقمب هلاحو «هلاحب هماقم رتسي نأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 قحلا هجو ري مل اذإ هتوهش ىلعديدش فنع هل «هماقمب لاحلا لهأو «هلاحب تاماقملا

 .يملإلا ملعلا يف اًهجو هلهجل نأب هملعل هلهجب لهاجلا ذخاؤي ال ءاهتعيبط يف ىلاعت
 هدنع هل ةنامأ ناك كلذ نأءريقفلا كلذ نطاب يف ىلاعت هللا يقلي ءايشأ اًريقف ىطعأ اذإ

 .لصألا يفاذكه )١(
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 هيف دهزت ء«صقنلا نم ظوفحم هلام سأر نأل كلذو ؛هيلع هركشيف هب رعشي ال ىتح

 .ايندلا

 قيلاغم حتفي «هيف ميقت اهل هدنع لحم ال هنوكل ؛اهيف دهزي نأ ىلإ هجوحي الو

 ءاش اذإ هنع اهقرفيو «ءاش اذإ هيلإ بولقلا مضي «نيبملا رونلاب اهتالكشمو رومألا

 ًالك يضري اب نيمصخلا نيب يضقي «كلذب بولقلا رعشت ال ثيح نم هللا نذإب
 ءاهيلع دئاز رمأ نم ال هسفن نم هبر ةمظع فرعي «هتسايسو هلمع نسح نماههنم

 ةئسلأ نم ىلاعت قحلا ءادن عمسي «حصانلا ريشملاك هبر نيبو هنيب نوكلا رومأ ربدي

 هللا تافص نم هب قلختلا رشبلا نكمي اب قلختي «رهدلا تاثداح هلزلزي ال ,قلخلا

 عم ءاش ةفص يأب روهظلا هل ءاهب قلختلا دبعلاب قيلت ال ةفص لك نم أربتيو «ىلاعت

 ةوقلاب هل اًدمعت دهشي نأ هبر هزني ءلاجرلا ممه هيف لمعت ال ؛دودحلا دنع فوقولا

 لك ىلع هسفن بساحي «ىلاعت هللا عم اًيدأ تاعاطلا فالخب تافلاخملا نم ءيش ىلع

 هللا ةبقارم نإف «ريخ يف الإ َكْبَك هللا يدي نيب هنأ دوهش نع لفاغ وهو ؛هنم جرخ سفن

 .رشبلا رودقم نم تسيل سافنألا عم ىلاعت

 نذإب ىنعمو اًّسح ناكملا كلذ اًّيح الإ اًناكم أطي الأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 تقروأف «نينس نم تنام دق تناك نيت ةرجش ىلإ دنتسا مهضعب نإ ىتح «ىلاعت هللا

 «دييأتلاب هبر هيف هدعاس رمأ يف ماق اذإو ؛هنم نورضاحلا لكأو اهتقول اًئيت تجرحأو
 اذكه تناك هكولس يف هتلاح نأل ؛هيلع هعم ىلاعت قحلا بضغ دحأ ىلع بضغ اذإو

 ىضري ىلاعت قحلا راص نأب ىلاعت هللا هازاجف ؛هاضرل ىضريو «قحلا بضغل بضغب

 هيلإ أحل نم ءاوس هتقول نوكي الإ ءيش يف رطاخ هل رطخي ال هبضغل بضغيو ءهاضرل

 بابرأ فالخب لوهجم هماقم نأل ؛رسخ سوفنلا ضارغأ نم يويند رمأ ليصحت يف
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 ل نإف «هبلق يف هل ىلاعت هللا هيقلي صاخ نذإب الإ هبر ةاضرمل طق مقتني ال «لاوحألا

 «ىلاعت قحلا ءاطع ثيح نم ريثك هدئنع قزرلا ليلق قحف ؛حفصو افع نذإ هل عقي

 ثيدحلا هيلإ راشأ اى ؛ةقافلا راهظإو ةدايزلا هبلط ثيح نم ليلق هدنع ريثكلاو

 .”(«ينغي ال اهريثكو «يفكي اهليلق» :ايندلا مذ يف دراولا

 يلو اذإ اًديؤم اًبحم هل ىلاعت قحلا لازي الف «ريقفلا قح يف (ًئاد حلاصملا عم يرجي
 .اعضاوت اهم دادزا ةقفرلا ىطعت ةيالو

 «يعرش نازيم هتانكسو هتاكرح عيمج يف هل نوكي نأ :اًضيأ هلامك ةمالع نمو

 هنأ عقو نإو «قلخلا نم ٍدَحأ ميلعت نع ملعلا هل ىلاعت هللا ميلعتب اًينغتسم نوكي نأو

 هاضتقم ىلع لمع مث كي هللا لوسر هنع لأسي «ىلاعت قحلا ملع نم ءيش هيلع لكشأ

 سانلا يطعي ال ؛هتايح لاح عراشلا هلعف !ى ةمألا ىلع اًفيفخت ؛هريغ نود هسفن يف

 مهنع متكي هنأ (ى «مهل ةعفنملا هب لصحي ام الإ هل ىلاعت قحلا اهملع يتلا مولعلا نم

 كلذ :يأ هل ريهطتلا ةينب الإ ةليذر ىلع اًدحأ بدوي ال ءمهل ةرضملا هب لصحي املك

 عيمج فشكي هملع نوكي نأب ءدحأ نع يفشتلا نم ظوفحم هنأل ؛صخشلا

 ةيده نم لكأي ال «لهجلا ملظ نم ةملظ هملع رون عم ىقبي ال ىتح ؛ضماوغلا
 ىتح اهيلإ ةقوشتم سفنلا ريصت الل ؛هيدي نيب رضحت نأ لبق ءاهبحاص اهب هملعأ
 .كلذ لكأ نع عرشلا ىبن دقو. لصحت

 الثل ؛هراد دعب عم هل اهلسرأو ؛هراج ىدعت صخش ةيده نم لكأي الو

 هفشك قيرط نم ملع اًئيش لبقي الو ؛ةيده لكأي ال كلذكو «ةنسلا ةفلاخم يف هدعاسي

 )١( «نيركاشلا ةريخذو نيرباصلا ةدع يف هوحن دمحأ مامإلا نع ميقلا نبا ركذ )ص١٠١١(.
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 ناك ول ذإ ؛لخبلا ةحئار نم كلذ يف امل ؛ءاطعلا دعب اهركذتي اهبحاص َّنأ نئارقلاب وأ
 «بحأل هئاطعإ لالخ ٌدوع هلاب ىلع رطخي ال اك ؛ةيدملا كلت هل ترطخ امل اًيرك

 نأل كلذو.؟بحملا ماعط نم لكأي اينو «هدقتعي نمل طق اًباعط لكأي ال كلذكو

 اًكاص ناك نإ هنإف :نيلاح نم ولخي ال وهو «حالضلا هيف هنظل الإ همعطأ ام دقتعملا

 بصنلاب اًمارح لكأ دقف «حلاص ريغ ناك نإو ؛هنيدب لكأ دقف «دقتعملا هنظ اك

 .سيبلتلاو

 ؛مكبحي نم ماعط نم الإ اولكأت ال :لوقي هلي صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 فيضتو ءاهدنع هماقم صقني الو ةليذر لك يف عقي هارتف ءاهدلول ةدلاولا ماعطك

 ينبا لقع ىلع لمع ؛سيلبإ اي هللا كازخ :لوقتو «سيلبإ ىلإ اهدلو هيف عقو ام عيمج

 ةبحملا هذه لثم كبحي اًدحأ يخأ اي تدجو نإف «هلاب ىلع ناك ام ءيش يف هعقوأو

 .الف الإو ؛هماعط لكف

 بحأف «قح ريغب هاذآ هاري نم لك يف ةبحم دادزي نأ :اًضيأ هلاك ةمالع نم

 ذخأي ةمايقلا موي هتانسح يف همكح هنأل كلذو ؛هل ىذأ مهرثكأ ناك نم هيلإ سانلا

 نسحي نأ كش الو ؛هتانسح تينف نأ ءاش ام هرازوأ نم هيلع عيضتو ءءاش ام اهنم

 «ةضفلاو .ءبهذلاب انيلإ نسحأ «عفتنا نمت انيلإ عفنأ ةمايقلا موي هتانسحب انيلإ
 .اهئانفل ايندلا راد يف ةذيذللا ةمعطألاو «رخافلا سابللاو

 ًالضف «هتانسح يف هل هودع ةمساقمب هسفن بيطت نأ :اًضيأ هلاك ةمالع نمو

 .هلامعأ ىلع ال هللا لضف ىلع دمتعم هنأل ؛هئاقدصأ ةمساقمب هسفن بيط نع

 ىلص املك هب فسخلا قحتسا دق هنأ ىري هنأ :اًضيأ هلامك ةمالع نم كلذكو
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 هللا ةرضح يف فقي نأل ًالهأ هسفن ىري الو لب ؛عوشخ اهيف هل لصحو «ةالص

 :فانصأ ةثالث ىلاعت هللا ةرضح نإف ءاهسجنيو اهسندي نأ اًفوخ ؛ىلاعت

 .ءايلوأو «ءايبنأو ؛ةكئالم

 دقو مهنيب فقو نم مكحو «ساندألا عيمج نم نورهطم ءالؤه نأ مولعمو

 ؛ةيرط "ةضغ ةرضحلا كلت لخد نم مكح ءرهدلا نم نيح يف ولو ؛ةيصعمب خطلت
 .ةرضحلا لهأ نم دحأ شارف ىلع اهتعضوو

 نيبو هئيب لاحو «ايندلا ءانبأ هنع رفي نم لك بحي نأ :هلابك ةمالع نم كلذكو

 ال اًنالف نإ :لاقو .صخش ءاجف «ألثم رانيد فلأب هل ناطلسلا مسر اذإ امك ؛ايندلا

 .نوصقانلا هيلع ام سكع «نيذأو ملعأو هنم قحأ نالفو كلذ لثم قحتسي

 دحأ عم هدنع مكاحتيل ؛مكاح يدي نيب طق فقي الأ :هلامك ةمالع نم كلذكو

 هنم هيلع ريغتي مل ًةقرس وأ ٌةرداصم هلام عيمج هنم دحأ ذخأ ول لب ؛هدنع ايندلا ناومل

 ىلع هبتاعي ل صخش اهذخأو «هدي يف تناك ايندلا لاومأ عيمج نأ ردق ول لب «ةرعش
 «ةضفلاو بهذلا لالتأ ىلع ّرم اذإو ءضرألا نم ةاصح ذخأ ىلع هبتاعي ال ى كلذ

 مل ؛هريغ وأ بلطم نم اًبهذ ةلمحم هراد ةلغبلا تلخد وأ ءاّبهذ ءاسلا ترطمأ وأ

 ذخأ هنأ عقو نإو «هباب قلغأو «هراد نم ةلغبلا جرخألو دحاو رانيد ذخأ ىلإ تفتلي

 الفا بويأل عقو [ى ؛ىلاعت هللا ةاضرم يف هقافنإ ةينك ؛ةحلاص ةينب وهف كلذ نم اًئيش

 .نيحاصلاو «ءايلوألاو

 امأو «هسفن يف خيشلا تافص نم ينرضح ام اذه نيملعلا بر هلل دمحلاو

 :قيفوتلا هللابو لوقأف «عفنلا يف هريغ ىلإ ةيدعتملا هتافص

 .ةردغ :لصألا يف )١(
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 قلختلا عم خيشلا قالخأ نم ٍةلمج يف

 كك هللا رمأل ًالاثتما ؛اهرسأب ايندلا يف اًدهاز نوكي نأ :ديرملا عم هقالخأ نمف

 هل داقني ىتح كلذو ؛لئاذرلاو ماثآلا نم ةئطابلاو ةرهاظلا هحراوج عيمج اًظفاح

 عفنلا اومدع ءلمع وأ ؛ملع وأ «ماقم يف هنم لمكأ مهسوفن اوأر ىتم مهإف «ءارقفلا

 .هب

 ال ؛ةشقانملل اًموي هتيبرت تحت مه نمث مهريغو «ةيوازلا ءارقفل لعجي نأ :اهنمو

 ام اوعمس اذإ ءارقفلل بناجألا ءاردزا باب حتفني نأ اًفوخ ؛مهريغ هيف مهعم رضحب

 نم كلذ لعفي هانملع نم رخآ ناكو ءآلثم ةئيسلا رطاوخلا وأ يصاعملا نم هيف اوعقو

 ةلحملاب دسلا عماج هاجت يذلا ناتسبلا لخدي ناك ه# يرمغلا دمحم يديس نيرخأتملا

 هيف اوعقو ام عيمج يف هدنع ءارقفلا مكاحتيف «هعم هحتافم ذخأيو «هباب قلغيو «ىربكلا

 «كلذ وحنو ءوفع وأ ؛حلص وأ ءرجه نم هب مهرمأي اهب نولثتميو ؛عوبسألا كلذ يف
 ينربخأ اذكه .هيخأ ىلع هل يذلا نود هيلع ام هل يكحي نم يلإ ءارقفلا بحأ ناكو

 اذإ يخأ اي كلذ ىلع لمعاف «نيريتعملا هتعامج دحأ لاخنلا نب نيدلا باهش خيشلا

 كلذ يف نإف ؛ماكحلا نم كريغ دنع اوكاحتي كتعامج جوحت الو ءاًخيش تلمع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىصحت ال دسافم

 «مهلل ءاهقفلا ةيبرتب ًءافتكا ؛ةيوازلا لافطأ ةظحالم نع خيشلا لفغي الأ :اهنمو

 ؟اهريغ حلاصم ىلإ تفتلت فيكف ءاهسفن حلاصم يف تغرف دق بولقلا بلاغ نإف

 )١( فئصملا خيشلل «ىربكلا تاقبطلا يف ركذ هل )١/1١1(.
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 بدألاو «ةالصلاو ؛ءوضولا رومأ مهملعيو «هيف مهعمجي اًنقو لافطألل لعج نإو

 ءاّسولف بيقنلا مهيلع قرف اذإ فطخلا مدعو «نيرواجملا ءاربكو «بيقنلاو هيقفلا عم

 .نسح وهف ؛كلذ وحنو «ةهكاف وأ

 سابعلا يبأ يديس باحصأ دحأ ”يخيئطلا دمحم خيشلا يف ريخأ دقو

 نأ كايإ :يل لاقو «ءارقفلل ناتسبلا نم اًبطر لمحأ بيقنلا ينلسرأ :لاق «يرمغلا

 «تابطر ثالث تلكأف يسفن ينتبلقف «كناوخإل هتعمج امن لكأتو «سفنلا كبلقت

 ةبطر لك نع مايأ ةثالث يرجهب رمأف «كلذب خيشلا ملعأف ؛كلذب بيقنلا تملعأو

 .هركني الو هب فرتعي اًئيش لعف اذإ اندحأ ناكو ءاّموي

 نود مهسفنأب مهخيش ضرع اودفي نأ :ةيوازلا ءارقف بادآ نم :يأ اهنمو

 ال خيشلا :هل نولوقي الف ؛ءالغلا لثم يف مهدنع رواجيل ؛رواجم مهءاج اذإف ءسكعلا

 يف انعم ككرشن نحنو سلجا :هل نولوقي وأ ءنوتكسي لب ؛رواجت نأ كب ىضري
 «فيرلا نم مهاريج وأ مهباحصأ دالوأ نم رواجملا ناك ذإ اييسال ؛انئاشعو انئادغ

 يرصملا ءيخينطلا نيدلا باهش هتلالج ىلع عمجملا ملاعلا خيشلا دومحم نب دمحم يديس وه )١(

 عيرس ءاعشاخ «ًادهاز .هنأش ىلع ًالبقم هناسلل ًاظفاح ؛«سفنلا ميرك ناك «ريبكلا عماج مامإ «يعفاشلا

 نيدلا رصان خيشلا نع ذخأ .ايندلا فئاظو نم ءيش ىلع طق محازي ملو ؛نيحلاصلا ركذ دنع «ةعمدلا

 سيردتلاو ءاتفإلاب هوزاجأو ؛يسنطالبلا نيدلا سمش خيشلاو «يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو «يناقللا

 ركذ «ريخلاو نآرقلا لهأ نم ءاحلاص ًادبع دومحم خيشلا هدلاو ناكو «قئالخ هب عفتناو ىتفأو «سردف

 رضح ةمجرتلا بحاص نأ «دلاولا مالسإلا خيش طخب تأرقو «يوارعشلا باهولا دبع خيشلا هلك كلذ

 لئاسمل رضحتسم لضاف لجر وهو :لاق «ةيفاكلا ىلع مدقتملا حرش ضعب هيلع عمسو ؛هسورد ضعب
 ةنس يف ًادوجوم ناك هنأ هتاقبط نم ذخؤيو «ةئامعستو نيسمخحو نيتنثا ةنس يف كلذ ناكو اهفالخو ءهقفلا

 .[(77 5 )١/ ةرشاعلا ةئاملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا] .ةثامعستو نيتسو ىدحإ
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 مهل يغبني الف «ًالخب ال نيرواجملاب اقفر ؛صخشلا كلذ دري اهنإ خيشلا ناك اهبرو

 نم لك هيطعي وأ ؛مهيلإ رواجي نم در ةفاضإ بجاولا لب «خيشلا ىلع ضارتعالا
 .نوضاملا ءارقفلا هيلع ناك اك ةمقل ولو ءاّئيش هبيصن

 راصو «هرصع يف ءالغ لصح اذإ بيقنلل لوقي "دهازلا دمحأ يديس ناكو

 ول ,دمحأ مكل لوقي :ءارقفلل لق :رخآ ناكم ىلإ جورخلاب نوصقني نيرواجملا ةعامج
 رقفلا نورثؤي اوناك اذإ ءارقفلا نأل امم ممل تلمح ام يلايع اوناك مهلك رصم لهأ نأ

 دشي :ِِلَق هللا لوسر ناك دقو ؟اًرارطضا هب نوضري ال فيكف ؛اًرايتخا ىنغلا ىلع

 «كلذ لثم ىلإ لصو ءالؤه نم ريقف يأف درو |مك"”«عوجللا نم هنطب ىلع نيرجخلا
 .ىهتنا

 مايأب فيكف «ءالغلا مايأ مهقزر يف ءارقفلا كراشي الأ :خيشلا بدأ نمو

 هللا ركذب لاغتشالا ةرثك ىلإ دشري نأ هل يغبني ؛ءارقفلا حمق غرف اذإو ءاخرلا

 لوصو يف رسيأ كلذ نإف ؛صالخإلا هجو ىلع ملعلاب لاغتشالاو «همالك ةوالتو

 لاغتشأالا نع مهرايدإ ةرثك نم نوكي دق ريسفت نإف برج اى ؛مهيلإ مهقزر

 بناجلا نم ءوه برقب ديعصلاب ةدلب - واف نم هلصأ .دهازلا ناميلس نب دمحم نب دمحأ يديس وه (1)
 ةبتر غلب ىتح يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع ًالوأ هقفت .ةدابعلاو حالصلا مدق ىلع رصمب أشن - يقرشلا
 ةعبرأ يف ,فوصتو هقفو دئاقع ىلع لمتشت «رونلا ةلاسرا هل .فيناصت ةدع فنصو فوصت مث «ءاتفإلا

 ««حصانلا ةيدها»و «'ةدشلا دنع ةدعلا»و «(داعملا مويل دازلا بلط»و «دلجم «ملعتملا ةياده»و «رابك رافسأ

 .هبتكب عفنلا معو «ةلأسم نيتسلا»و

 عماجو «(5/١8؟) ينارعشلا تاقبط :رظناو .هب هللا انعفن ؛هعماجب نفدو ؛ةئاناثو نيرشع ةنس تام

 .(111/7) عماللا ءوضلا ءانقيقحتب (؟01) ةنماكلا رردلا ليذ «(1214/1) تاماركلا

 ١67(. /14) ركاسع نبا هجرخأ (؟)
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 .نْبَك هللاب .

 ىلإ لخدي كبك هللاب هتيواز ءارقف لاغتشا ىأر اذإ "يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ءالؤه ىلع تعمج يذلا تنأ :لوقيو ءاصعلاب تّسدلابرضي ريصيو «خبطملا

 مهجرخي نأ ريغ نم «مهسفنأب ةيوازلا نم نيجراخ مهلك ىلاسكلا :حيصيف «ليماخملا

 .هريغ وأ بيقنلا

 .ريصبلا دقانلا ريبخلا «يفوصلا يدمحألا لوبتملا يراصنألا رمع نب ىلع نب ميهاربإ يديس وه )١(

 هيلع مكحت ال ىتح ؛هسفن نم يوق نكمتو ؛حجار لقعو هاّيمأ هنوك عم ةيبرتلاب ةمات ةفرعم اذ ناك

 ماقأو ««اتدئنط» ىلإ لوبتم هدلب نم ميهاربإ خيشلا مدق .همامإ نآرقلا لعجي ناكو «ةيناسفنلا ضارغألا

 «نيدلا فرش عماج برقب «قولسملا صمحلا عيبي راصو «ةينيسحلاب ماقأف ؛ةرهاقلا مدق مث ؛ةدم اهحيرضب
 ءارقفلا راصو «عابسلا برد برقب ةيوازل لوحت مث -متسر خيشلاب فرعت- رتتلا بردب ةيوازب ماقأ مث

 .هريخ ديازتو ؛هتيص رهتشاف ؛هعرز نم مهب موقيف ءاهيف هيلع نودري

 زبخي راص ثيحب هعابتأ رثكو «نيفورعملا طيغلاو عماجلا اهب رّمعف «جاحلا ةكربل لوحت مث ءاّرارم جحو

 ةيناث وحن ناك هنإف ؛هتاعارزل يتلا مئاهبلا قيلع ىوس «بدارأ ةثالث غلب ابر لب «بدرأ وحن موي لك مهل

 ملو «ةريثك تامارك هل تضافتساو «هب كربتلاو هترايزل مهبنود نمع ًالضف رباكألا عزفو .موي لك بدارأ

 .مالتحا الو هبانج نم ال ءطق لسغ همزلي

 وأ ؛هتعامج نم اًدحأ يذؤي وأ هيذؤي نمل بطعلا ريثك ناكو «جوزتي مل هنوكل هيلع راكنإلاب ىتبم ناكو

 نامدإلا هدي ىلع انل لصحي ناك نم تام :لوقيو نزحلا دشأ تام اذإ هودع ىلع نزحي ناكو .هيلع ركني

 .رجألا هدي ىلع لّصحيو «ىذألا لمحت ىلع

 «ةثانايثو نيناثو فين ةنس «يمرافلا ناملس دنع ؛دودسب نفدف «قيرطلا يف تاهف ءسدقلا ىلإ جرخو

 :رظناو .نينس عستو ةئام شاع هنأ «ةيلوبتملا قالخألا» يف نكل ءمهضعب هب مزج اك «ةنس نينا وحن

 عماللا ءوضلاو :(؟ 417 )١/ تاماركلا عماجو :(577) ةيردلا بكاوكلا ((81 /1) ينارعشلا تاقبط

(86/1). 
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 نم ءافن نم ًاليجعت نك فرح ميهاربإ يديس يطعأ دق ىلاعت قحلا ناكو
 ريصحلا عفرا :بيقنلل لوقي ناكف «هل ىلاعت هللا نم ةبه لب ؛لاؤس ريغ نم يورخألا

 دجي ريصحلا عفر اذإ بيقنلا ناكف «مويلا اذه ةقفنلا نم ءارقفلا يفكي ام ذخو ينالفلا

 هذه اندنع |ثيح :اًموي بيقنلا هل لاقف ؛اًريده ردهت يهو ءبهذلا نم يرجت ةانق

 الف .هللا نم نذإب وه (نإ رمألا :هل لاقف «ءارقفلا ىلع اهنم عسون نأ انل اونذأف «ةانقلا

 اهنحت دجي ال خيشلا ءارو نم ريصحلا بلق اذإ بيقنلا ناكو ؟انل هب نذأي ام يدعتت
 م

 .اكيش

 علطي ءارقفلا حمق لق اذإ «قيرطلا يف هوخأ "”باطحلا نافع يديس ناكف

 كل شيإ :اًموي هل لاقف غرف هنإف «مهتوق ءارقفلا طعأ :هل لوقيو ؛يابتياق ناطلسلل

 شيإف :نامثع يديس هل لاقف ؟مهل سانلا لأستو كدنع مهعمجت نيحالفلا دالوأ يف

 مهنإ :لاقف ؛ضرألا جارخ مهيلع فرصتو «كدنع مهعمجت كيلاملا ءالؤه يف كل

 «ناطلسلا مسبتف «نآرقلا ركسع يدنع نيذلا ءارقفلاو :لاقف «مالسإلا ركسع

 ”ينوشلا نيدلا رون خيشلا ينربخأ اذكه ءاّررأو ًالوفو احمق بدرإ ةئاب هل مسرو

 .اًيظع ًءانث هيلع ىنثأو ((37775 7377 )١/ «ىربكلا تاقبطلا» يف فنصملا انديس هركذ )١(

 «راقولا رهاظ اًخيش ناك .رهزألا عماجلاب هلو هللا لوسر ىلع ةالصلا خيش «يوشلا ىلع يديس وه (؟)

 سائل نس نم لوأ وهو .ةمامح هبايث ضايب نم ناك «ةماعلاو سبلملا فيظن «راهظإ ريغب حالصلا ّيداب
 .ةعامج ِكِلَي ىفطصملا ىلع ةالصلا

 «ءامسلا وحن قهاش «رولب نم روس اهيلعو «رولب نم ضرأ يف «مونلا يف هتيأر :ينارعشلا خيشلا لاق

 مف اهيلإ لصي ام ردقب تفقوف «ءام ةبرق اهيفو بهذ نم ةلسلس تلزنف «نري هلعنو اهيف يشمي وهو

 ءربش يف ربش هلوط ءيش اهيفو «ةضف نم ةلسلس تلزنف «باغ مث هتلضف يناقسو اهنم برشف ؛براشلا

 هذه دمتست :ىطسولا ىلعو .هللا نم نيعلا هذه دمتست :ايلعلا ىلع بوتكم :ًءام رجفتت نويع ةثالث هيف
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 .رصمب نييناقدنبلا طخ يف اهأشنأ يتلا هتيواز يف هدنع رواج نيح

 :لوقيو «ىلاعت هللا ىلإ عرضتيو «يكبي ريصي ءارقفلا قزر فقوت اذإ ناكو

 الف ءاهيف تعقو يتلا يبونذ ةرثكو ءمهل يتبحصمؤشب مهقازرأ مهيلع رسعت ال مهللا
 مدع ىلع هل اًركاش ؛هلل اًدجاس رخيف «ءىشب مهيلع ىلاعت هللا حتفي نأ ىلإ كلذك لازي

 بيشلا يف عمتجا دق هنإ مهللا :هئاعد يف لوقي ناكود# هلجأل ؟؛قزرلا ءارقفلل هعنم

 ىلع مهعم نحطيو .نيحطلا مهعم يقنيو ؛,مهعم بطتحي ناكو «يل رفغاف «بيعلاو

 ءعصّقلا لسغيو «نرفلا ىلإ لمحيل ؛حوللا ىلع صريو «نيجعلا صرقيو «ىحرلا
 .تسّدلا تحت دقويو

 لمحي هتيأرو 5 هراد يف لعفي هلق# يرمغلا نسحلا ابأ خيشلا تيأر كلذكو

 .مهيؤالخ ىلإ ماعطلا اهيف مه فرغي يتلا ؛مهيناوأ نيرواجملا ىلإ

 انأو اولغتشا :مهل لوقيو «بابلا ىلع هئانإب فقي نأ ىلإ مهنم اًذحأ فلكي الو

 .مكمدخأ

 ةيوازلا باب ىلإ تءاج ةيده لوبقل اوردابي الأ ءارقفلا رمأي نأ :خيشلل يغبنيو

 نإف ؛اهب اولخدي مل الإو كاذف ءاهب اولخدا :محل لاق نإف «خيشلا اهيلع اورواشي ىتح
 ةعافش ةهج نم وأ «ةهبش نم ةيدهلا كلت تناك امبرو «ءارقفلا نايدأ ىلع نيمآ خيشلا

 ىلحأ ءام اهنم تبرشف «شرعلا نيع نم برشلا تمهلأف .يمركلا نم :لفسلا لعو .شرعلا نم نيعلا
 دمتسي هنأب هل تلّوأف «حرفف هتربخأف «تهبتنا مث ءكسملا حير نم بيطأو جلثلا نم دربأو لسعلا نم

 الإ شرعلا ىلع ءاوتسالا ركذ ام ىلاغت هنأل ؛ملاعلا عيمج ىلع ةمحرلاب قلخت شرعلا نيع نم هبرش نأو «هنم

 ينارعشلا تاقبط :رظنا .نيروسلا نيبب يوارعشلا ةيوازب نفدو «ةئاعستو عبرأ ةنس تام.نمحرلا همساب

 )١5١15/5(. ةرئاسلا بكاوكلا ((807") ةيردلا بكاوكلا «(١17١/؟)
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 ؟ال وأ هتعافش ريمألا لبقي له خيشلا يردي الف «يمأ دنع اهبحاص يف

 تاعافشلا ىلع ةيدهلا لوبق ميرحت ىري خيشلا ناك ا(برف ؛اهلوبق ريدقتب مث

 نرلكأيف ؛ةعافشلا كلت لبقي مل مث «ةيدهلا كلت ءارقفلا لكأ امبرو «ةبودنملا وأ ةبجاولا

 ام ريمألا دنع ريقفلا كلذ ةعافش ةيدهلا كلت لوبق هنظ الول هنأل ؛ةهبش وأ اًمارح

 .برجيلف اذه يلوق يف كش نمو ءاّئيش هتيواز ىلإ ىدهأ

 ءيشب هناوخإ نع زيمتي هئاصخأ نم دحأ الو ؛هدلو َنّكمي الأ خيشلل يغبني مث

 وأ ظفللا ةلمج اهنم لكألا نم مهعنم ةهبش تناك نإف «آلالح ةيدهلا تناك نإ ؛دئاز

 نم اولكأي الأ ءارقفلل ىلوألا ناك نإو «ةمايقلا موي مهنع لوئسم هنأل ؛ةراشإلاب

 طايتحاو «نئارقلاب ًالمع يهنلاب مهل حرسي مل ولو ؛خيشلا اهنم لكأ نأ الإ ةيده
 .”«عرولا مكنيد ريخو):حيحصلا ثيدحلا يف نإف مهنيدل

 نم لذب اب دحأ مهل لذب ول ةيوازلا يف يدنع ةعامجب لع ىلاعت هللا نم دقو

 مهمنأ مل ولو ءاولكأ اب ملظلا ةالو نم ٍدحأ وأ ءساكم ماعط نم اولكأي نأ ىلع ؛ايندلا

 مات الو ؛عمجلا الو «ءازعلا ماعط نم لكأي ال نم :عرولا يف ةبترم مهلقأو «كلذ نع

 ملع ىلع نوكيو «نيمآ اًريخ مهنيد نع ىلاعت هللا مهازجف ؛تاومألا برت يف رهشلا

 لود نم هعنمي اًنيش لوانتي نأ نمؤمل سيل هنأ :مهريغو نيرواجملا نم ناوخإلا
 هلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هللاب نايإلا دعب نيدلا ناكرأ مظعم هنأل ؛اًدبأ هللا ةرضح

 .هرشو هريخ ردقلابو ؛رخآلا مويلاو

 هنم لكآ ءيش نآلا ينبجعي يقب ف «لالحلا ةمقللا يف رمألا ّلع قاض دقو

 يف ملس اذإ «يمسا ىلع هلعج يذلا ؛عرز نم ةنس لك ينيتأي يذلا حمقلا نم ىوس

 ١714(. /؟)«ناريإلا بعشا# يف يقهيبلاو )15//١919( ؛طسوألا مجعملا» يف يناربطلا هاور )١(

 دة



 يف ينيحط بلق نيح رجحلا تناك يتلا ؟يريغ قيقد تالضنب هطلخ نم نوحاطلا

 انتنحطأ نم نيحط رخآ نم ينمعطي نأ بيقن لك يصوأ تنك كلذلو ؛سوداقلا

 ةيناثلاو ىلوألا ةفقلا قيقد نأل ؛ريغلا قيقدب اًطلخخ لقأ نوكيل ؛سوداقلا يف هبلقي

 .ةفق رخآل رظنلاب يريغ قيقدو يقيقد نيب زجاحلا رّوسلا نوكي :ًالثم ةثلاثلاو

 يف اًنوحاط هل لمع دق ناكف 5# ىلع خيشلا يدج مدقلا اذه ىلع ناكو

 نحط اذإ ناكف «رادلا جراب نم سائلل بابو ؛هراد لخاد نم باب اهل :هراد بناج

 مث «نوحاطلا يف سانلل هعضيو «سانلا قيقد نم هتحت ام سنكيو ءرجحلا بلقب

 يه :لالخلا ةمقللا :لوقيو ءاهب سانلا حماسيو «هدعب نمل ةيقب هنيحط نم لضفي
 نوحاطلا بلق دسف اذإو «ةحلاصلا دبعلا لامعأ عيمج هيلع رودت يذلا بطقلا

 .ىهتنا .نارودلا نع تلطعت

 ايادحلا نم مامحلاو ؛جاجدلا محو ءسوماجلا نبل لكأ يف يسفن انأ تبرج دقو

 الو ةالص يف ىلاعت هللا ةرضح لوخد ىلع ردقي ال يبلق تدجوف «تافايضلاو
 «فلعلا نم أشن سوماجلا نبل نأل كلذو ؛ينطاب يف ةمعطلا كلت تمادام ؛اهريغ

 نإف جاجدلا امأو «رقبلاك هطابضنا مدعل ؛سانلا عرز نمو ؛هبحاص عرز نم لكألاو

 باب نم ؛ءارش الو عيب ريغ نم سانلا ىلع جيرارفلا نومري لمعملا باحصأ
 جيرارفلا نإ مث ؛كلذ ىلع ٍلماعملل برعلا خياشمو فاشكلا ةناعإ ةطساوب بصغلا

 يدادحلاو سرعلا مهفطخت دق ءانتبيغ يف ريقفلا حالفلا باب ىلع ٍلماعملا مهامر اذإ

 اوربكي ىتح .«فطخلا دعب لضفي ام يمري لازي الف ؛مهيلع نابضغ حالفلاو

 ىلع هنوذخأيو «مهرايخ نوقتئيف «ةملظلا ةيشاحب ٍلماعملا ءيجبف «لكألل اوحلصيو

 .بعتلاو ةيبرتلا دعب هتجوزو حالفلا فنأ مغر
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 لجأل ةراتو «حالصلاب هترهش لجأل ؛ةيدحلا باب نم ريقفلل نوتأي ةرات مث

 ؛ةأفاكملاو ةلباقملا بلط هجو ىلع هنوتأي ةراتو ؛هريغو اًريمأ دنع مهبحاص يف هتعافش

 .كلذ دعب اهنم نوملسي ال مهتيبرت لاح ةهبشلا نم اوملس ولو مهف

 الو ءاهنم لكألل ردابيف ءلاؤس ريغب خيشلا يديس ىلإ ةجاجدلا تءاج اهبرو
 جيرارفلا نم «تيبلا يف اندنع هوخبط جورف نم ةرم تلكأ دقو «؛كلذ لبق امل رظني

 كلت كلهأ نأ تدكف ؛تببلا ىلإ ةيفونملا دالب يف ٍلماعملا يلاخ دلو اهادهأ يتلا

 تلزن ىتح ةدم كلذ ىلع تثكمو «ةليللا كلت ةءارق الو ةالص ذلتسأ ملو «ةليللا

 انإو ؛يلاخ دلو سفن ةبيطب هنأ عم «ةوقلا نم يمسج هبستكا ام بهذو «ةلضفلا كلت

 رمأ اذه «مهسوفن ةبيط ريغب سانلا ىلع دادغب نم نذإب جيرارفلا يمري هنوكل كلذ

 .يسفن يف هتبرج

 حالفلا نم هنوبجي مهنإف «لمعملا يف سقفيل هنوبجي يذلا ضيبلا مكح كلذكو

 ؛ةهبش هيفو مكاتأ ماعط لك مدق اوردقو «ناوخإلا اهيأ ينوعبتاف ءسفن ةبيط ريغ نم
 تغرف اذإ مث ءاّئيش هنم لكأي ال ناك :ةرصبلا بطر يف لعفي رانيد نب كلام ناك امك

 امو ؛مكنوطب يف داز ام نيأ ,مكنطبو ينطب اذه ةرصبلا لهأ اي :لوقي «بطرلا ةدم

 يتلا يبكرم ةرجأ لكأ ترص سانلا ةمعطأ نم لكألا تكرت املو ؟ينطب نم صقن

 يف فقوتي ال بكرملا سير اذإف «ترظن مث ؟ةدم ةرجألا كلت له «نطاو «قاليب' يف

 .كلذك ابترجأ نم لكألا تكرتف «ملاظو بكرملا لزن ساّكم يأ نم سولفلا ذخأ

 ىلاعت هللا ناذئتسا دعب «رارطضالا تامدقم لوصح دعب الإ لكآ ال نآلا انأف

 اًفوخ ؛ماعطلا اذه نم لكآ هللا لوسر اي روتسدو هللا اي روتسد :لوقأف هِي هلوسرو

 نم لكو «ينريدي ىلاعت هللاف «نيرادلا حلاصم نع ينلطعي يذلا ضرملا لوصح نم
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 .نيمآ نيمآ ... ريبدتلا نسحب ناوخإلا نم كلذ ىلع ينعبت

 ةدايز ةيوازلا خيش ىلع بجي :لوقي هتتل# ”صاوخلا اًيلع يديس تعمسو
 نورظان مهلك هباحصأ نإف ءنسلا يف نعط املك هقطنمو .هسبلمو «هلكأم يف عروتلا
 ايندلا عمج نإو «ءاومان مان نإو ءاوعروت عروت نإو ءاودهز دهز نإف «هنم هنوري ام ىلإ

 رئاس يف اذكهو ءاولكأ ةهبش وأ اًمارح لكأ نإو ءاوبغر ايندلا يف بغر نإو ءاوعمج
 ريصيو «لالضلا ةمئأ نم بتك الإو «ميقتسملا قيرطلا ىلع شمي مل نإف ؛لاوحألا

 .هعبت نم لك رزو هيلع

 هلامعأ ىلع هذخاؤي نأ ةيوازلا خيشب ىلاعت قحلا ءانتعا هتمالع نم :لوقي ناكو

 «صاصتخالا لهأ رباكأ نم ناك .صاونلاب صاّوخلا نيب فورعملا «يمألا ؛يسلربلا يلع يديس وه )١(

 ةيالولل هيلع ناكو .عئطبي الف ةبيدبلا ىلع رطاوخلا ىلع عالطالاو رطخي ال يذلا فشكلا يوذ نمو

 - زيمجلا عيبي هرمأ ءادتبا يف ناكو .همالك ردلاو .هعالطا رحبلا هبشأ «ةقيقحلا يف اًرحبتم «ةمالعو ةرامأ

 نيعبرأ هوحن اهب ثكمف «تايز ناكد حتفي نأ هل نذأ مث «ةكربلاب يلوبتملا ميهاربإ خيشلا دنع -باش وهو

 ينب بسن فرعي هنأل ؛ةباسنلا ءايلوألا نيب ىمسي ناكو.تام ىتح صوخلا رفضي راصو «كرت مث «ةنس

 نسيج عم عبرلاو ءرصم عابرأ ةثالث فيرصت هعم ناكو .ناويحلا عيمج كلذكو -اّيمأ هنوك عم -مدآ

 اي روتسد :نارمعلا وأ روسلا نم جورخلا دنع كبلقب لق :لوقي رفسل دحأ هرواش اذإ ناكو .بوذجملا
 رطاوخ ىلع عالطا مهو ؛مهعم بدألا نوبحي مهنإف ؛مجرأ ىتح مكرظن تحن ٍينولعجا «ةبونلا باحصأ

 ةمّلّظلا نم هيتأي ام ٌدري ناكو .ةلز هنم تلصح نم بيدأت مهو ؛مهلامعأ ةفرعم ىلعو مهمورد يف رمي نم

 .نيزجاعلاو نايمعلا ىلع هقرفو هرمع رخآ هلبق مث «رباكألاو

 ضوح هاجت «حوتفلا باب جراخ «تاكرب خيشلا ةيوازب نفدو «ةئارعستو نينذلفو مست ةئس تام

 .مراصلا

 بتك عيمجو ((861) ةيردلا بكاوكلاو ١16١(« /؟) ينارعشلا تاقبط ((777/8) تارذشلا :رظناو

 .هملعو هركذ نم ولخت ال فوصتلا يف ينارعشلا يديس
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 ىلاعت هللا نأ نظ امبر خيشلا نإف ؛ةدم ىلإ هنع كلذ رخؤي الو «روفلا ىلع ةئيسلا

 ةرضح لوخد نع بجحي نأ ىلإ « هللا ملحب رارتغالا يف ديزيف ؛كلذ لثمب هحماسي

 .اًدبأ هترضح لوخد نم نكمم ريصي الف ؛باجح فلأ نيعتسي نبه هللا

 ءهبر ىري هنأكو «هاري هللا نأ دبعلا دوهش عم الإ حصت ال ةالصلا نأ مولعمو

 لكأ هثروي ام يخأ اي رظناف «تاداعلا نع تادابعلا زيمتت ىتح كلذ نم دبال

 ىفتكا امنإو ؛لصي مل نمب مكحلا يف كقاحلإو ءكتالص ةحص مدع نم تاهبشلا

 هللا عم اهيف رضحي امنإو هب نظلل اًناسحإ ؛ةرضحلا هبلقب لخدي مل نم ةالصب ءاملعلا

 هانلق ام ملعي الو ؛هرهاظ ملعي !ى هلاح نطاب ملعي هنإف .هسفن يف صخشلا فالخب

 لامعأ نم لبقي ام اوفرعو «ةرخآلا رادلا ىلإ مهرصبب اوقرخ نيذلا فشكلا لهأ الإ

 اعط كلذل نوفرعي الف نوبوجحملا امأو دري امو كانه سانلا

 هدوصقم نوكي نأ ريقفلل يغبني :لوقي هللا# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 هتالص يف العو لج حلا دوهش ةرضح لوخد نم هنيكمت عروتلا نم مظعألا

 ىلع هلعف زاوج فقوتي ام اهوحنو «ةالصلل ةراهطلا يف كلذك لعفي اى ؛اهريغو

 يفتكيو «ةراهط الب ةالصلا نم عنم عرشلا نوكب عنقي نأ هل يغبني الو «ةراهطلا

 كلذ نإف «هتالص يف هبلقب ىلاعت قحلا دوهش نم مظعألا دوصقملا نع ًالفاغ كلذب

 نم ةعمل كرت عم حصت ال ةالصلا تناك امكف ؛ءارقفلا ال ماوعلا نأش نم وه اهنإ

 نإ ؛مارحلا نم ةرذ همعطم يف ناك نم عم حصي ال كلذك «ةراهط الب ةراهطلا ءاضعأ

 .ىهتنا ,سايقلا وأ ناميإلا كلذ يف دبعلا لاوحأ لقأف ءاّمشك كلذ نكي مل

 دوهش رهطتملاو عروتملا ىلع بجي :لرقي هللا "”يفص رملا اًيلع يديس ثعمسو

 عا وه يفص رم ا يلع يديس وه اتجالل قفوف ؛كلذك هفنك ثحت وه أشنو «لاعنلا طيخمي اًيفاكسإ هوبأ ناك «ىفصرملا ىلع ىديس وه )١(

 ا



 ىلع هيجانيو «هيدي نيب فقي نأ نم ىلاعت هللا ميظعت نم ةراهطلاو «عروتلا هل عرش ام

 اًمئاق ؛دوهشلا كلذ نع ًالفاغ رهطتيو ؛عروتي نأ هل زوجي الو «نطاب وأ رهاظ ٍثيدح

 .ىهتنا كلذ يف ميظعلا رسلا ةفرعم ريغ نم «ثدحلا عم ةالصلا نم هل ءاملعلا عنمب

 لمتحيو «نيديرملا نود عرولا كرتب نوذخاؤي نوفراعلا ناك انه نمو :تلق

 .لاجر ماقم لكلف ؛ةذخاؤملاب نورعشي ال نكلو «نيفراعلاك نوذخاؤي مهغأ

 يحاضألا مح نم اولكأت نأ مكايإ :لوقي هكلا# نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ؛تاهبش اهلك اهنإف ؛فايرألا ةاضقو برعلا خياشمو فاشكلا مكل اهلسري يتلا

 الول هنإف ؛هيف اوعفشتل ؟ريمأ دنع ةجاح هل ناسنإ اهم ىتأ ةيده نم اولكأت ال كلذكو

 متنك اذإ فقولا حالف ةفايض نم اولكأت ال كلذكو ءمكل اهب ىتأ ام هيف ةعافشلا

 اهب لوحت رظنلا نع متلزع اذإ مكنأ ليلدب ؛مكيلإ اهب ىتأ ام مكرظن الول هنإف ءاّراظن
 لاق صخشل لاقو .لولغ اهنأب عراشلا حرص دقو «ةلاعلا لامك يهف «مكريغ ىلإ

 ةخيشملل ردصتلا يف هل نذأو «هتخأ دلو نع ذخأ مث «ركذلا هنقلف «نينس ناث نبا وهو «نيدم خيشلاب

 ذخأ .وه الإ مهنم رهتشي ملف -ًالجر رشع ةعضب اوناكو -زاجأ نم ةلمج يف نيديرملا ىلع دهعلا ذخأو
 .يريشفلا ةلاسر رصتخاو ؛هرصع خياشم هل تنادو «قلخ هنع

 ينأ كلذو «ةنس ةرشع عبس ةيناثلاو ىلوألا نيب «ةقرفتم تارم ثالث ركذلا يننقل :فنصملا خيشلا لاق

 ينقل «يديس اي :تلقو هيدي نيب تدعق مث -اهريغك مالك لقن قيرطلا نأ نظأ تنك -درمأ انأو هتئج

 ..اًنالث تنأ اهركذا مث امداث هللا الإ هلإ ال» ينم عمساو كينيع ضمغو اعبرتم سلجا :لاقف .لاحب

 «هنارقأ عيمج ضرقنا ىتح شاعو.برغملا ىلإ رصعلا نم تبغو ىلوألا ةرملا الإ هنم تعمس !مف «تلعفف

 .هريغ قيرطلا يف هيلإ راشي نم رصمب قبي ملو

 :رظناو .هلثم هدعب قلخي ملو ءرصمب «نيسح ريمأ ةرطنقب هتيوازب نفدو «ةئثاعستو نيثالث ةنس تام

 .(1194/1) ةرئاسلا بكاوكلا ؛(7/4١ /8) تارذشلا )7//١71(( ينارعشلا تاقبط
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 نم هراد يف مهدحأ سلج اله .سفن فارشتسا الو لاؤس ريغ نم اهب اننوتأي مهغإ

 .ىهتنا ؛هيلإ يدي ام رظنيل ؛ةلامع ريغ

 نأ ةيده هتتأ اذإ قآرلا خيشل يغبني :لوقي هلاك يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 نم مكدحأ مسج تبني نأ ىلع فاخأو «مكبحأ نإ هللاو :لوقيو «ءارقفلا عمجي

 ؛ةهبشلاو مارحلا اهيفو «ةيدهلا هذه انتءاج دقو «رانلا الإ هرهطُي الف ؛ةهبش وأ مارح

 درو امك "هب ىلوأ رانلاف مارح نم تبن محل لك» نإف ءاهنم اولكأت ال مكنأ :يأرلاو
 نم اًرايتخا ؛ةيدحلا ثالث نم لكألا نوكرتيو «نوهبنتي ءارقفلا لعلف ؛حيحصلا يف

 «ةزازح هدنعو ًالثم خيشلا نم لكألا كرت نم فالخب «ليزجلا باوثلا اوباثيف مهسفن

 .اهنم لكألا كرت ىلع باثي ال ابر هنإف ءاهنم لكأ ول هنأ دويو

 راد نزاخلا ةكرب يف اثكاس ناك يذلا يدركلا رمع خيشلا يديس ناك دقو

 نيشاشحلل اهمعطيف ؟حالصلا هيف نودقتعملاو «ءارمألا نم ايادهلا هيتأت رصم جراخ

 لمحيف .فيصلا مايأ ةيوازلا بناجب يذلا ؛زيمجلا رجش تحت نوماني نيذلا
 حتف اذإف ءزيمجلا رجش تحت نوماني يذلا نيشاشحلا هاوفأ يف عضي ريصيو «ىولحلا

 رظنف «ىولح قباطم اًموي هءاجف «ءارمح كانيع ىرأ يلام يخأ اي :لاق ؛هنيع مهدحأ

 ءاهنم لكألل هتبحم دحاو نم ظحلف مكب ٌةمحر اهنم مكعنمأ |منإ :لاقف «ءابقنلا اهيلإ
 الو هيلع ظفتحاو هطغ :هل لاقو «ةوالح هل هألمف هب ىتأف اًنحص يل تاه :هل لاقف

 نحعصلا فشكا :هل لاقو ءايلاخ اًناكم هب لخدف ؛لعفف كنم هبلطأ ىتح دحأل هطعت

 «سفنخ هنإ :لاقف ءلُك :لاقف ءاّسفنخ هلك وه اذإف هفشكف نم كايإو نحن لكأن

 ةيده لك نم لكألا نم بيقنلا باتف «هنم متلكأ اذإ مكنوطب يف ريصي اذكه :لاقف

 .(51/1) «ةباحصلا) يف مناق نباو 0/5١(( مقر « ه5 /0) (بعشلا»يف يقهيبلا هجرخأ(١)

 كا



 خيشلا هب ينربخأ اذكه ءهعنمي املك خيشلا ركشي راصو ءاهنم لكألا نم خيشلا هعنم

 .هلا# يدركلا يلع يديس باحصأ نم ناكو «يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ

 رباكأ راصف ؛نينسلا ضعب يف نيرواجملا ناوخإلا عم كلذ لثمب انأ تلعف دقو

 يف علطف «نايمعلل اهنومعطيو ؛ةيوازلا يتأت يتلا ايادحلا نم نولكأي ال نيرواجملا

 كلت مهنم تامو «لزاغملا بانذأ لثم اًدود تدودو «جيرارخملا مهطابإو مهقانعأ

 كلذكو «لكألا مدع ىلع مهبر لضف اولكأي مل نيذلا نيرواجملا ركشف ءاعبس ةئسلا

 نيتسو تس ةئس يف ةيوازلا انيثأت يتلا رباكألا اياحض نم لكألا مدعب مهرمأ

 «تعجو اهريغ اًئيش دجت مل اذإف :يواشنملا دمحأ خيشلل تلقف «ءاولثتماف ؛ةثاعستو

 اًببس ناك هنوكل ؛هسأر تلبقف «مايأ ةعبس ولو كالهلا ىلع فرشأ ىتح ربصا :لاقف

 .اًريخ هللا هازجف ءاياحضلا كلت نم لكألا نوبحي نيذلا ءافعضلا بولق ةيوقتل

 ءاهدري ضاق وأ ريمأ نم ةيده تءاج اذإ ه#يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 ءارقفلا نم لمحت تنك نإ :هل لقو ؛يضاقلا وأ ريمألا ىلإ بهذا «نالف اي :لوقيو

 تلمح :لاق نإف ءانم اهيلإ جوحأ وه نمل اهلسرأف ءاهانلبق ةمايقلا موي اهباسح
 .ىهتنا هيلع اهدر الإو «خيشلا اهلبق اهياسح

 نشلاك ريصي ىتح هبر مكدحأ دبع ول هللاو :لوقي يرصبلا نسحلا ناك دقو

 لخدي ايف رظني ىنح ًالفن الو اًضرف ال :يأ ءًالدع الو اًفرص هنم هللا لبق ام «يلابلا

 ينطب يف ريصتف ةلكأ لكآ ينأ تددو :لوقي ناكو ؟مارح مأ وه لالحأ هفوج

 .ىهتنا «ةنس ةكاثالث ءاملا يف ثكمت ةرجألا نإ:ليق دقف .تومأ نأ ىلإ ةرجألاك

 هفلاخ ولو ؛هب مكحصني ام مكخيشل اوعمساو ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف

 نإ مكنم هيلع الف ؛ملعم كلذ مزتلي مل هريغو «مكنايدأ ىلع نيمأ هنإف ,دلبلا لهأ عيمج
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 نمو «اهنم متعنم وأ هللا ةرضح متلخد نإ مكنم هيلع الو ءاًمارح وأ ًالالح متلكأ

 كلذ امو اهملكب دمعلا ىلإ ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ هرج عرولا لئاسم ضعبب لمع

 اندلب ءالع عم نحنو «لهس رمألا :لوقيو «عروتي مل نم سكحزيزعب هللا ىلع

 عم امأ عرولا ىلإ هدشري نم دجي مل اذإ الإ دبعلل ةجح ضهني ال كلذ نإف ؛اهخياشمو
 لوسر لوقب لمعلا دبعلا ىلع بجي هنأ اك ؛ريفغلا مجحلا عابّتا هل زوجي الف ؛هدوجو
 ولو نولوقيف «ءارقفلا نم ريثك هيف عقي ابر اذهو ؛ضرألا لهأ عيمج هفلاخ ولو «هللا

 ؛«ضايع نب ليضفلا لوق ءالؤه نع باغو ءانخياشمو اندلب ءاملع عم نحن :مهبولقب

 كايإو «نيكلاسلا ةلق كرضي الو ؛يدهلا قيرط مزلا :امهريغو «يروثلا نايفسو

 .ىهتنا «.نيكلاسلا ةرثك كرغي الو «ءلالضلا قيرطو

 ؛لالضلا لهأ هيلع ام حجري دق بوجحملا نأ مهملعل الإ كلذ اولاق ام مهنإف

 .ملعأ هللاو ءىدهلا لهأ نم رثكأ اوناك اذإ

 يدلو اي كيصوأ :مايأ ةثالثب هتوم لبق ءايركز مالسإلا خيش هب يناصوأ امتو
 اذكه :لاق مث ؛كلبت كنامز لهأب ءادتقالاو كايإو «.حلاصلا كفلسب ءادتقالاب

 مثامهنع هللا يضد يلوبنطسإلا دمحم خبشلاو «يرمغلا دمحم خيشلا يخيش ناصوأ

 لوسر توم دعب :ةباحصلل لوقي-يمْشلا لوسر مداخ كلام نب سنأ ناك اذإ :يل لاق

 ناك نم :ةباحصلا نم مهريغو «يلعو «ناثعو رمعو ءركب بأ تومو هي هللا
 نمؤي ال يحلا نإف هِي هللا لوسر باحصأ نم تام دق نمب ّنتسيلف اًيئتسم مكنم

 .ىهتنا «ةئتفلا هيلع

 ركذتأ اف «نينس رشع اذه انخيش تمدخ دقو ؟رشاعلا نرقلا لهأب فيكف

 ىلاعت هللا نم دق يدبس اي :اًموي هل تلقف «ةدحاو ةعاس هللا نع ًالفاغ هتيأر يننأ

 دابعل لوقي يرصبلا نسحلا ناك يدلو اي :لاقف ءعايضلا نع تقولا ظفحب مكيلع

 .ىهتنا «مكلبق ناك نميف نيبعاللاك الإ مكتدابع يف متنأ ام :نيعباتلا
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 .كاده لوتي هللاو هيف لمأتو كلذ يخأ اي ملعاف

 هتيأر ءيش لكأل ردابت نأ كايإ :لاق هلف#صاوخلا اًيلع يديس هب يناصوأ امو

 ةجرد لئاوأ كل لصحي ىتح ؛لكألا نع ربصا لب ؛نامزلا اذه يف كدنع الولو

 لوصح كسفن ىلع فاختو ءاًضعب اهضعب يف لكأت كؤاعمأ ريصتو «رارطضالا

 امو «ةرورضلا ردقب لكألاب حماست كائهو «نيرادلا حلاصم لعف نع كقوعي ضرم

 45 يلوبتملا ميهاربإ يديس ٍناصوأ اذكه :لاقو «تومت نأ ىلإ كلذ الإ كلثمل يغبني

 .ىهتنا

 باوبألا دس نع الو «ةيوازلا ءارقف ةاعارم نع لفغي الأ :خيشلا بدأ نمو

 نمو «بناجألا سانلا نم مهضارعأ يف ثوللاب ررضلا اهنم ءارقفلا ىلإ لوئي يتلا
 نيبو «ةيوازلا يف يحتلملا نيب ةاخاؤملا ءارقفلا ضعب بلطك كلذو ؛اًضعب مهضعب

 مايقو ؛عرولاو «ةفعلاو ,دهزلا باشلل يحتلملا رهظأ |برف ؛ةروصلا ليمجلا باشلا

 لوحف ناطيشلا امهاتأ مث ؛ًاليوط اًنامز ليللا مالظ يف هايإو وه ىلاعت هللا ركذو «ليللا

 سانلا ثالو «ءالبلا نم رش يف امههعقوأف ؛ةيناسفنلا ضارعألا ىلإ ةوخألا كلت

 .(هضرعب

 نيبو برغلا نيب نوكي نأ يغبني ال :لوقي :كل#يرمغلا دمحم يديس ناكو

 ناك نإو «ءارقفلا ضرع يف ةبيرلا عوقو نم اًفوخ ؛ءاخإ الو دو ةيوازلا بابش
 نيكسو طيخو ةربإ نم ةيوازلا ءارقف هيلإ جائحي ام عيمج هدنع لعجيلف اًقذاح خيشلا
 دعي ال ثيحب ردانلا يف الإ حتلم ىلإ باش جاتحي ال ىتح ؟كلذ وحنو صقمو
 يه له «باشلل هتبحص نازيم فرعي نأ يحتلملا دارأ نإ :لوقي ناكو «هل اًبحاصم

 هئاطعإو ةجاح هنم هذخأو «باشلل همالك دنع هسفن يف رظنيلف ؟هللا ريغل وأ هلل

 كلذ يف اًسناو كل دجو نإف «ةيلاخلا عضاوملا نم هوحنو ليللا يف هعم هركذو «ةجاح
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 نأ ملعيلف «ةحئارلا نتنملا "يتابارسلا «خيشلا عم هركذو هئاطعو هذخأ نع هزيق

 نأ ملعيلف ؛هتاذ ةبحم يف قرف ريغ نم يواستلا هسفن يف دجو نإو هللا ريغل هتبحص

 .لاخلا رييغت نم نمأي الو «ىلاعت هللا ركشيلف َكْيَه هلل هتبحص

 اًفلخو اًملس بابشلا ةرشع نم مهناوخإ نورذحي ةيفوصلا لزت مل :لوقي ناكو

 الإ دحأ مهنم اف ءاًحيش ةئاثالث تبحص :هتلث# "يطساولا حتفلا وبأ لاق ىتح

 .ثادحألا ةرشاعم قتا :يل لاقو «هتقرافم دنع يناصوأ

 مهنم فاخي نيذلا بابشلا ىلإ ةبحملاب لام نم :لوقي يريشقلا مامإلا ناكو

 هنأ كانه ام لقأ ؛هكلهأ ةمارك فلأ فلأب ولو .هلذخو هللا هناهأ دبع كلذف «ةنتفلا

 سيفنلا لدبأو كو هللاب ًالوغشم ناك نأ دعب هتبحمب هللا هرمأي ل قولخمب هبلق لغش
 .ىهتنا «ةئتنملا فيجلاو ةملظلا هيف لخدأو «راونألا هبلق نم جرخأو «سيسخلاب

 حلاصلا باشلا عم حلاصلا لجرلا انز :لوقي هلث# صاوخلا اًيلع يديس ناكو ءلييالإ » ركام لا :

 ين وأ «هيلإ رظنلا يف ةذل دجو اذإف «ةسلاجملاو ءاطعلاو ذخألاو مالكلاو رظنلاب نوكي

 ءانزلا لصح دقف ؟هريغ وأ ركذل هتسلاجم يف وأ ,ىرخأ هئاطعإ وأ ةجاحب هنم هذخأ

 )١( .فينكلا ةحازإو فيظنت ىلع مئاقلا وه :يتابارسلا ْ

 ىربكلا تاقبطلا يف فئصملا انديس لاق (؟) ) :)5١١/١خيش :ه5# يطساولا حتفلا وبأ خيشلا مهئمو

 هيلإ راشأف «يعافرلا نب دمحأ يديس باحصأ نم ناكو «ةسورحملا رصم ضرأب ةيبرغلا دالب خياشم

 ؛يبيلقلا مالسلا دبع خيشلا مهنم نوصحي ال قئالخ هنع ذخأو ءاهبلإ رفاسف ةيردنكسإلا ةئيدم ىلإ رفسلاب
 يلع خيشلاو ءيرشوندلا نيلضفلا عماج خيشلاو «يريمدلا ماربب خيشلاو يجاتلبلا هللا دبع خيشلاو

 ؛ميبارضأو «ينيردلا زيزعلا دبع خيشلاو «باهولا دبع خيشلاو يراخبلا نيدلا دامج خيشلاو «يجيلملا

 نينامثلا وحن يف تام .ةجحلاب مهعطقي وهو ؛ةيردنكسإلاب سلاجملا هل اودقعو «هيلع راكنإلاب ىلتبم ناكو

 .ك» رازي رهاظ اهم هربقو «ةيرددكسإلاب نفدو «ةئاسمخلاو

 ا



 اهانزو ينزتل نذألا نإو ءرظنلا اهانزو ينزتل نيعلا نإ» :حيحصلا ثيدحلا يفو
 ."«لبقلا هانزو ينزيل مفلا نإو «عامتسالا

 َنُموُمْتْلَاَس اًدإَو#9 :ةباحصلا قحو كي يبنلا تاجوز قح يف ميظعلا نآرقلا يفو
 رظناف «(07 :بازحألا)# َنِهبوَُمَو كيوُلمِل رهطأ مكحِلَد باح ءآرو نم ٌيضوُنَحسَ اعلم

 نم لك ةراهط عم ؛تارهطملا ىلإ رهاظتلا نع دعابتلاب ةباحصلا ىلاعت هللا رمأ فيك
 ؛تاوهشلاو يصاعملا ىلع عقت مهسوفن نيذلا انلاثمأ نم ءافعضلل اًعيرشت ؛نيقيرفلا

 .رانلا ىلع شارفلا وأ لسعلا ىلع بايذلا عقي امك

 ليمجلا درمألا باشلا نإ :ءاملعلا نم ةعامجو لبنح نب دمحأ مامإلا لاق دقو

 ذخألاب ةذللاو .هسمب ضقنلاو هب ةولخلاو «هيلإ رظنلا يف كلذ ىنعم يف ةروصلا
 «كرتلاو دعابتلا بجو «كلذ نم صخشب ةذل ناسنإلا دجو اذإف ؛هنم ءاطعلاو

 ةأرماك سفن ظل باشلا كلذ ىلإ ليملا دوجو عماجب ةأرملاك ؛هسمل نم ءوضولاو

 عم وأ ةوهشلا لجأل ؛اهنم ضقني اهب عاتمتسالا لحي يتلا ةجوزلا تناك اذإو «ءاوس

 هب عاتمتسالا لحي ال نم سملب فيكف «يعفاشلا مامإلا دنع ةوهش الب وأ اهتامدقم

 !؟لاحب

 اًباش ىخاؤت نأ كايإ :ريقفل لوقي هلي "ىئيرحلا سابعلا ابأ ىخأ تعمسو

 )١( ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلا هاور )81(.

 يف داهتجالاب فورعم «ريخلاو ةنايدلاب روهشم .نانع نبا خيشلا ةعامج نم «يئيرحلا فسوي وه )١(

 ةنسلا عابتا يف ميظع مدق ىلع ناكو ؛هتمص هينعي ال اع لاطو ؛هتمسو هفصو نسح «ريسلاو ىرّسلا

 يريشبلا عماج ناعيجلا نبا هل رّمع ىتح رحبلا باب عماجب ماقأ .ةدابعلا ءافخإ ىلإ ليميو ؛دجهتلاو

 شوشت «يبريو نقلي هنأب يفصرملا نم سابعلا يبأ هدلول نذإلا لصح املو «هيلإ لقتناف يلطرلا ةكربب
 لام سأر هعم سيلو «ريقفلل ةكيتهو «عفنلا ةليلق نامزلا اذه يف قيرطلا نإف ءاذبب ةجاح انل سيل :لاقو

 .رومأم ٌدبع انأ :هدلو لاقف .نطابلا لهأ نم الو رهاظلا لهأ نم هسفن يمي

 -ك4م-



 ريصتو «ىلاعت هللا عم دهعلا ضقن يف كعقويو «سيلبإ كيلع لمعيف «ىلاعت هلل درمأ
 «نيرساخلا عم رسختتف ؛هتسلاجمو همالك عاسب سنألاو ؛هتروصب ةذلل درمألا بحت

 ءعاضرلا وأ بسنلا نم هيخأب هثبعك ناك ؛ىلاعت هلل هتوخأ دعب باشب ثبع نمو

 ءطول موقب فسخ امى ؛هب فسخ اهبرو «ةرخآلاو ايندلا يف ةبوقعلا هيلع فعاضيف

 عم حلاصلا باقعلاب معف ؛مهنم دارفأ يف الإ طول موق لمع نولمعي نيذلا نكي ملو
 ؛رذع ريغ نم ركنملا ىلعو «هتركسلف اًفرع حلاصلا امأو «مولعمف حلاطلا امأ ؛حلاطلا

 دعب هيلإ رظني ىلاعت وهو ديو هللا تيب يف هنطاب ثبعي نأ نآرقلا لماحب قيلي فيكو
 يف ىلاعت هلل نيبراحملا ةلمج نم تراصو ؛هظفحو هترافخ يف هلخدأو «هللا يف هاخأ نأ

 ىلع لزنأ ول هللا وف ؟ةاجانملاو نآرقلا ةوالتو ركذلاو ةالّصلل اًدعُم هلعج يذلا ؟هتيب

 ناكل رظنلا هيلع مرح نم ىلإ ةدحاو ةرظنب هتقرحأف ؛ءاسلا نم اًران ثباعلا اذه

 .ىهتنا «رذح ىلع قذاحلا ريقفلا نكيف ؛ًاليلق كلذ

 اذإ :لرقيهل#ب "يوالزنملا حلصم نب ميلحلا دبع خيشلا يديس ثعمسو

 .ةئامعستو نيرشعو عبرأ ةنس تام .نيرهش اهنم اولكأف ءاحمق ةفق ءلم هلايعل جرخأ هنأ هتامارك نمو

 )11١7/8(, تارذشلا :.(97" /؟) ةرئاسلا بكاوكلا :رظنا

 الو ًالوأ لافطألا بدؤُي ناك .دهازلا عرولا ؛حلاصلا دبعلا ءيوالزنملا حلصم نب ميلحلا دبع وه )١(

 لجر هيقلف «كربتلاو ةرايزلل دصقي راصو «ةلزنملا دالبب حالصلاب كلذل رهتشاف ءاّرجأ كلذ ىلع ذخأي
 مث «بيغلا نم قفنت ترص نإ الإ ءاحلصلا نم نوكت ال :هل لاقف يديبعلا همسا لاوحألا بابرأ نم

 دجف «هيف كلذ رثأف .اًرانيد هاطعأف ءاوهلا نم ضبقف ..اًرانيد :لاقف .هب كيتآ اًئيش ينم بلطا :لاق

 دم ؛حالصلا مسا كل حص نآلا :لاقو «يديبعلا هاتأف «ليللا موقيو راهنلا موصي اًماع ثكمو «دهتجاو

 ةلزدملاب عماوج ةدع رّمعو «ةمات ةرهش ذئموي نم رهتشاف «هب هاتآف ءاوهلا يف هدي دمف .اًرانيد يل تاه كدي

 نم سيك نسم اهجرخي ؛ةقفن هنم بلطُي ملك راصو «دراولل اًطامس هتيواز لعجو «ناتسرامو ءاهريغو
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 الإ ءوسلاب يحتلملا يف اودهشاف ؛هل فلأي يحتلملاو «يحتتلملا نم رفني باشلا متيأر

 بحي باشلا متيأر اذإو ءءوسلا هيف سانلا نظ نم هيمحت ةحلاص لاعفأ هل نوكي نأ

 .ريخخاب امهنم لك يف اودهشاف ؛يحتتلملا

 دنع ةجاح ىلإ درمألا جرخي الأ :ةيوازلا خيش بدأ نم:اًرارم لوقي هتعمسو

 اهب يمحي ةوق ىلاعت هللا هاطعأ اذإ الإ ؛كلذ لثم يف لهاستلا هل يغبني الو «يحتلملا

 «نامزلا اذه يف اياوزلا خياشم يف ليلق اذهو ؛هديك نمو ناطيشلا نم نيرواجملا عينج

 لاجرللو ؛مهصخي اًناكم بابشلل لعجي نأ :يأرلا نسحو «ةزحلا نم لوقي ناكو

 ىتح كلذو «ىربكلا ةلحملاب هتيواز يف يرمغلا دمحم يديس لعف امك ؛مهصخي اًناكم

 وأ ًالجر رشاعي اًباش اوأر |برف ؛ءارقفلاب ةيوازلا ىلإ نوددرتي نيذلا ماوقلا ثولت ال

 ىتح «دسافم كلذ نم دلوتيف ؛مهسوفن ىلع اًسايق ءوسلا ىلع امهنولمحيف ؛هسكع

 .اًضعب مهضعبب ةيوازلا ءارقف ثال ابر

 عنميو «بابشلا ىلع فوطي نأ ةليل لك بيقنلل هيقفلل يغبني لوقي ناكو

 هيخأ نيبو هنيب لعجي لب ههمسج سمي ثيحب ؛رخآلل اًمِصالُم ماني نأ نم مهدحأ

 ماني نأ الإ ىبأ نم لك بيقنلل لوقي ناكو «هيخأ نعو هنع ةبيرلل اًعفد ؛عارذ رادقم

 لاح فلتي الل ؛ةيوازلا نم هجرخأ وأ هعنمأل ؛هب ينملعأف درمألا هيخأل اًمصالم

 .نيرواجملا

 الو «هتيواز ءارقف ىلع سانلا فقو امن لكألا نع عروتي نأ :خيشلا بدأ نمو

 معطي نأ هل يغبني الف «ةرابع هتيب يف رمع اذإو «ةميزعلاب ذخأي لب ؛اًصخرتم هنم لكأب

 ةيردلا بكاوكلا ١75(«2 /؟) ةينارعشلا تاقبطلا :رظنا .ةثاعستو نيثالثو فين ةنس تام .هسأر
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 نم ةيوازلا ىلع ءارقف توق نم نيسارتلاو ؛نيطلبملاو «نيراجنلاو «نييانبلاو ؛ءالعفلا
 ام نود ءارقفلل اهتحلصم عجرت ةرامعلا كلت تناك نإ الإ ؛كلذ ريغو لسعو نبج

 «فيرلا دالب يف هريغ وأ ؛هعرز ةجاح ىلإ اًدحأ رفس اذإ كلذكو «خيشلاب اًصاخ ناك

 يذلا رمألا كلذ نم بيصن ءارقفلل ناك نإ الإ ؛ءارقفلا ماعط نم هدصاق دّوزي ال

 ؛ةيوازلا ىلع اًخيش نوكي نأ حلصي الف ؛كلذ يف لهاست نمو «هدصاق هب يأي

 نم هورذحتل ؛مكيلع ىلوت اذإ لهاجلا خيش هب اوملعأو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءرجألا صقن وأ مثإلا يف عوقولا

 ؛مامإ نم :ةيوازلا يف رئاعشلا بابرأ ةظحالم نع لفغي الأ :اًضيأ هبدأ نمو

 نم ٍدحأب هدعاس وأ :هبتاع هتفيظوب مايقلاب لخأ نم لكف ؛مهريغو «شارفو «نذؤمو
 نايمع نم لافطأ ةيوازلا يف ناك اذإ ةأضيملا مداخو «شارفلا اميسال ؛ناوخإلا

 لوبلاب اهسيجنتو «ةيوازلا مهريدقت ثيح نم ميظع تعن يف ريصي هنإف ,مهريغو

 ام لسغو «ةيوازلا كفيظنت نع لفغت ال :ةأضيملا مداخو «شارفلل لوقيو ءهوحنو

 «فويضلا وأ فّيصلا مايأ اهحوطس يف نوماني نورواجملا ناك نإو ءاهنم سجنتي
 دقفت نع اًمايأ اندنع لفغ دقف «ماني نأ لبق ءالخلا مهدحأ لخدي نأب مهصريلف

 .عراشلا يف ريمخ ا ةّخشمك ةَّخشم هيف ىأرف ؛حطسلا

 مونلا نم هعنم وأ ؛هيلع ىرغأ اذإ هرمأ نع جرخي نمب خيشلا شارفلا ملعيلو
 .هجرخأ وأ هبدؤأ نأ امإف هب ينملعأف كرمأ ىصع نم لك :هل لقيلو ,حطسلا يف

 بضغي نم داسفلا كلذ نم دلوتي ؛ءارقفلا ةمصاخمب بيقنلا لبقتسي الو

 يف نوماني لافطألا لعجي نأ خيشلا ىأر نإو «قح ريغب ضعبل مهضعب نيرواجملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىلوأ ناك ةيوازلا تمس نم ةيجراخلا نئاطبلا نم ءيش

 دا



 ريصي ىتح «رابغلا وأ أدصلا نم هبلق ةآرم ءالج ىلع لمعي نأ :هبدأ نم كلذك

 خيشلل هركذي نأ يحتسيو «لئاذرلا نم هيف مهدحأ عقي امو «ءارقفلا لاوحأ فرعم

 5# نافع نب نامثع ةثرول نوكي ماقم وهو ؛نيد ةلقو اًقسف امإو «عابطلا سئب امإ
 هتحئار مشي قيرطلا يف ةأرما نساحم ىلإ رظن دقو ءصخش هيلع لخد اذإ ناك

 .ىهتنا ؛همسج نم حوفت انزلا حئاورو ءانيلع مكدحأ لخدي :لوقيو

 ةاصعلا ءاردزا نم اًفوخ الإ ؛يناطيشلا فشكلا نع ءارقفلا يبن امو

 لمحي نم ةبوتلا ىلإ مهدشريو مهحصني انإو ؛مهرقتحي ال نم جرخف «مهراقتحاو

 .كلذ ملعاف «نيفراعلا

 نأ خيشلل يغبني :نالوقي يثيرحلا سابعلا يبأو «نيدلا لضفأ يحأ تعمسو

 مهدشريو مهيبري ريصي ىتح «هتعامج لاوحأ نم فشكلا ماقم ليصحت ىلع لمعي
 رشتني مهنم اًدحأ هفشك قيرط نم ىأر اذإف ؛هلاح هل مهنم اًدحأ وكشب نأ ريغ نم

 ال ريصيو «هتوهشو هتيرشب ران دمخت ىتح «ةّقاشلا لامعألاو عوجلاب هرمأ هتحراج

 ؛هتحراجف تقولا كلذ ريغ يف امأو «هتليلح عامج ةدارإ دنع الإ ةحراج هل رشتني

 .بروثلا ةيدهك

 هنإف مارحلا ىلإ هتوهشل الإ ؛ترشتنا ام هتحراج نأ بزاعلا خيشلا ملعيو

 نم هبلق سيلبإ لخدي ام الإ ؛هتطوب هتحراج رشتني ىتح هعماجي دحأ كانه سيل
 .هدجي الف «طاوللا وأ انرلا ىنمتي يطول امإو ءٍناز امإ وهف ؛ثانإلا وأ روكذلا

 باش وأ ةأرماب همانم يف سيلبإ هاتأ ام كلذل هتوهش الول ؛همالتحا يف لوقلا كلذكو

 اذإف «هيف ملتحي نمل ركفتو نمتو عامس وأ رظن تامدقم نم ملتحملل دبال هنإف :هعماجي
 عماجي وهو هب رخسي مانملا يف سيلبإ هتروصب هاتأ ةظقيلا يف هيلإ لوصولا نع زجع

 هرقتحي كانهو «هب نوئزهتسيو ةلاحل ا كلت ىلع هوريل ؛نيطايشلا هيلع عمجيو «ءاوهلا يف
 الآ



 يصاعملا نم ديزي امهيف هفرصيو «رامحلا ناسنإلا بكري امك ؛هبكري ريصيو ناطيشلا
 ٠ .نيقداصلا ءارقفلا نيب دهاشم وه ا( ؛لئاذرلاو

 هل رشتنتو ؛ةليلح هتحت سيل نم لك :لوقي هللا# يرمغلا دمحم يديس ناكو

 نم نوكي نأ الإ ؛هتطلخخ نم ةيوازلا بابش اورذحف ءءوسلا لهأ نم وهف ؛ةحراج

 هتبقارم ةبلغل ؛سحاوفلا نم هسفن مهدحأ عنم ىلع نوردقي نيذلا لاوحألا بابرأ

 .كلذ نم دضلاب ناك نم فالخب ؛هتاعاط ةرثكو نب هلل

 ؛عامجلا ةرثكب دّوعت يذلا ريقفلل يغبني :لوقي صاوخلا اًيلع يديس تعمسو
 «مارحلا يف عقيف هّسفن هبلغت نأ اقوخ ؛تسفن وأ هتأرما تضاح اذإ عوجلا نم رثكي نأ

 دجو نهادحإ تضاح اذإ ريصي ىتح ؛نيتأرما جبوزتب رمأ مهضعب رمأ انه نمو

 لدعلا مدع ةيصعم نأل ؛لدعلا مدع نم فاخ ولو هل ىلوأ كلذو «ىرخأ هدنع

 .ىهتنا «ًالثم انزلا يف عوقولا نم فخأ

 ميلستلا يغبني ال :لوقي هتل#ب حلصم نب ميلحلا دبع خيشلا يديس تعمسو

 ًالوغشم هانيأر نإف ؛هلاح يف شيتفتلا دعب الإ لو هلل بابشلا بحأ انأ لوقي نم

 ىلع رطخت ةشحافلا داكت ال .هجرفو هنطب ةوهش لوانت نع ًالفاغ ءاّرابنو اليل ةدابعلاب

 .ىهتنا «هتسلاجم نم بابشلا انرذح الإو ؛هاوعد هل انملس هبلق

 هسفنل ملسي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي ناك هنأ يرمغلا دمحم يديس نأ مدقتو

 ىلإ ليمي هآر نإف «هبلق يف رظني نأ دعب الإ «ىلاعت هلل ليمجلا درمألا ةبحم نم هيعدي ام
 نتنملا يتابارسلا خبشلا ىلع ليملا يف هحجربو «ةحئارلا بيطلا ليمجلا باشلا

 ىلع باشلا حيجرت ال نييوتسم اهدجو نإو «هللا ريغل هتبحم نأ فرعيلف ؛ةحئارلا

 نازيم يهو «نييوتسم اهدجو نإو «هللا ريغل هلل هتبحم نأ فرعيلف ؛روكذملا يتابارسلا
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 مكحي مهدحأ ريصيل ؟؛ةيوازلا يف نيدبعتملا ءارقفلل اهميلعت يغبني رذلا ىلع شيطت

 .هريغ نم كلذ عامس ىلإ جاتحي الو ءرشلاب وأ ريخلاب هسفن ىلع

 «باشلاو يحتتلملا نيب ناطيشلا ىخآ :اهنع لوقي هل نيدلا لضف يخأ ناكو

 ناطيشلا ىتأ ابرو «و هللا ريغل ةبحصلا كلتو ءاّراهنو ًاليل هايإو وه هللا ركذي راصو
 هل كتبحص نإ :سيلبإ كل لوقي نأ كايإف َكْبَو هلل كتبحص نإ :هل لاقو «يحتلملل

 .ىهتنا ءكاخأو تنأ ريخلا كمرحي نأ ديري هنإف هقدصت الف «هللا ريغل

 عم ىلاعت هللا ركذ ول !ب هسفن نحتميلو «يناثلا سيلبإ لوق نم ريقفلا رذحيلو

 هنأك باشلاب هنإ دجو نإف «ةحئارلا بيطلا باشلا كلذ عمو «يابارسلا خيشلا

 .ىهتنا «مدقت |ى هللا ريغل يهف الإو «هلل هتبحصف ينايرسلاب

 .اهتكرب دجو اهب لمع نمف «سيلبإ ديك ريقفلا اهب فرعي نازيم اذهو

 درمألا باشلا هيبنت يف ريقفلا دجو ىتم :لوقي يرمغلا دمحم يديس ناكو

 هلسري نأ يغبني الف «يتابارسلا هيبنتل هتذل ىلع حجرت ةذل ههبني امل ديلاب هسجو ليمجلا

 بيقنلا لعجيلو «ةدسفملا بابلا دس ليللا يف ةءارقلاو ركذلل ناك رملا هبني نأ خيشلا

 :اولاق دقو «حالصلاب هناوخإ هل دهشو «نسلا يف نعط دق نمم بابشلا هبني يذلا

 نأ يغبني الف «خيشلل ةبترم يناث هنآل ؛بيرلا نع سانلا دعبأ نوكي نأ بيقنلل يغبني

 هناهأ اهيف عقو نم نإف «لئاذرلا نم ءيش يف هعوقو هيلع نوملسي ةيوازلا ءارقف عدي
 .ىهتنا «مركم نم هل اف هللا نبي نمو «هلذخو هللا

 قالطإ نم ايسالو ؛رذح ىلع اوئوكو «ءارقفلا نم ةبارقلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .لتاق مس هنإؤ رصبلا

5000 



 ةمالع :لوقي نيدم يديس تعمس :لوقي هللا# يفصرملا يلع يديس تعمسو

 هتدواعم بلطي نأب ؛ةرظن لوأ هنم نيعلا عبشت الأ :هيلإ رظنلا مرحي يذلا درمألا

 ليبمج هنأ اوملعاف «ةرم يناث هيلإ رظنلاب مكسفن مكتبلاط نم لكف «ةرم يناث هيلإ ةرظنلا
 يف يعاقيإ ىلع ةردق هل سيل سيلبإ نإ :هلوق.نم مكدحأ رذحيلو «هيلإ اورظنت الف

 يف مكنع كلذ عاشأو «لئاذرلا نم ءيش يف بيرق نع مكدحأ عقوأ امبرف ؛لئاذرلا

 كلذ ردق دق ىلاعت هللا نإف ءاذكو اذك لعفا :دبعلل لوقي نأ هنأش نم نإف دلبلا

 روفغ هنإف ؛هللا كذخاؤي الو «سانلا نم دحأ كب رضي ال ىلاعت هللا ءاش نإو ؛«كيلع

 .ميحر

 ىلإ سوسو ًالثم ؟ابب ينزي يتلا ةأرملا كلت نيبو هنيب عمجو «كلذ هل نيز اذإ مث

 هيف نودقتعت يذلا حلاصلا اذه ىلإ اورظنا اولاعت :مهل لاقو «ةراحلا كلت لهأ عيمج

 رداقلا دبع خيشلا انبحاص ناكو «داهشألا سوءر ىلع هكتهيف ؛ةيالولاو حالصلا

 .ىهتنا «ةيفاعلا همدعي هللا :لوقي ةياكحلا هذه عمس اذإ -ىلاعت هللا همحر - يمدآلا

 رظنلا ينريضي ال انأ :لوقي نم نع يلذاشلا انخيش ناوملا يلع خيشلا لأس دقو

 :اًيلاوم نم هل روفلا ىلع دشنأف «تانسحتسملا ىلإ

 دَجو ف عَماَجلاَو ىَنْعْلاَو نْسْحلا ةروُص َدهّشوَل قرَلاَو ٍروَّصلا ٌنسح َناَك ْنَم
 دمت ول ٍقالطإلا أع ىَرَي ىَنَح ٌديقَتَي عْرَّشلاَب رَّصَبلا ضَعِب ُرَمْؤُي

 .ىهتنا

 مكح تحت وهف ؛روصلا ثيح نم دوجولا يف حبقلاو نسحلا دهشي ماداف :يأ

 ناسحلا روصلا ةيؤرب ذذلتي امك ؛رامحلاو ءاسفنخلا ةيؤرب ذذلتي راص اذإف «عبطلا ةوهش

 نسحب بوجحم هنأل ؛ةليمجلا روصلا ةيؤر يف ٍلئنيح هيلع جرح الف «قرف ريغ نم

 -ا6-



 لع ىفخي ال ؛هبذك نم هقدص اهب فرعي تارامإ قداصللو ؛عونصملا نع ةعنصلا

 .ملعأ هللاو «ءارقفلا قاذح

 اًدحأ هتيواز يف لعجي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي ه5 يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 يمحيو «تافآلا نم هيمحي لاح هل نوكي نأ الإ «ةنتفلا مهنم فاخي نيذلا درا نم

 عطق عضو نم مكح ؛ةيوازلا ءارقف هب يمحي هل لاح ال نم مكح نإف ؛مهنم مهريغ
 كلذ نم اوفطخي الأ :نابرغلاو مخرلاو يدادحلا نم تبلطو «حوطُس ىلع محللا

 .اًميش محللا

 هلي دهازلا دمحأ يديس ناك :لوقي هللا# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 ءارقفل اهنم لخدي يتلا باوبألا ناطيشلا ىلع دسي نأ خيشلا ىلع بجي :لوقي

 داصرملاب ناطيشلا نإف ؛راهن وأ ليل نم ةعاس يف مهتظحالم نع لفغي الو «ةيوازلا

 لاح ىلإ مهقلطيلف مهتظحالم ىلع ردقي مل نمو «ةدابعو ريخ ىلع مهآر ةفئاط لكل

 بابش نم دحأ ةبحم مهدحأل ناطيشلا نيز امهبرف ؛هدنع مهديقي الو «مهليبس

 ؛ةيوازلا ىلإ أطخلا تانب بلج نع سيلبإ زجع نيح هيلإ رظنلاب ةذللاو «ةيوازلا

 كلذ لثمي مهدحأ راصف «بابشلا ضعب بحب بازعلا ءارقفلا بولق لغشأف
 ةحراج ترشتنا اهبرو «هركذ لاحو «هتءارق لاحو «هتالص لاح هبلق يف باشلا

 - هيلإ ليمي يذلا باشلا كلذ ّرم نيح كبك هللا يدي نيب ةالصلا يف وهو «مهدحأ

 هبلسو «ةشحافب ةيوازلا نم هجرخأو «هيلع بضغو «هللا هتقمف-ىلاعت هللاب ذايعلاو

 ةكئالملا لحم ناك نأ دعب نيطايشلا ششعم هبلق راصو «ريخلا نم هيف ناك ام عيمج

 .ىهتنا ءجذاسلا ريقفلا نع ًالضف سيلبإ نم قذاحلا رذحيلف ؛رونلاو

 معن :هل تلقف «ةيوازلا بابش ضعب نيبو هنيب يخاؤأ نأ ريقف ةرم بلط دقو

 اك



 ناسلجي يذلا اهناكم يف تبن هنأ ةليللا كلت تيأرف «ةليللا كلت تمن مث «هللا ءاش نإ

 تيأرف ؛ةرم يناث تمن مث «زيمجلاك ديقانعلا رضخأ ايت ةلمحم يهو «نيترجش هيف

 يف ةبقاعلا ءوسو مدنلاب نيتلا ةرجش تلوأف ءاهبناجب تتبن دق يرهز خوخ رجش

 تلوأو ءروهمجلا دنع فقل مدآ انوبأ اهنم لكأ يتلا ةرجشلا يه اهنأل ؛ةبحصلا كلت

 هئنسحو «باشلا كلذ هجو ةراضن ىلإ رصبلا حابطأ ىلإ يرهزلا خوخلا ةرجش

 كلت نأ نيمانملا نيذهب تملعف ؛رخآ ىلإ رظن ريغ نم ةّوخألا ةدّم لوأ نم «هلامجو

 رمالعإ يف © بر لضف تركشو ءاههب ةمحر اههنيب خاَؤُأ ملف :ةيدر اهتبقاع ةّوخألا
 نإف ؛هنم هرذحأل ؛رشلا نم سيلب] ةطساوب يباحصأ رمأ مهيلإ لوؤي اهب مانملا يحوب

 كلت نمو «سييلتلا نم تملس اذإ حيحصلا ماهلإلا يحو باب نم ءارقفلل ايؤرلا

 دق امهتيأر نإف ءامهنم لك لاح يف شيتفتلا دعب الإ يحتلمو درمأ نيب تيخآ ام ةعقاولا
 ىتح اًهتلم الإو ءامههنيب تيخآ «ةيناسفنلا ضارعألاو «تانوعرلا عيمج نع اجرخ

 رخآلل اًبحاص امهدحأ دعي ال ثيحب ءاههضعب نع دعبلاب اهترمأو «ءكلذ نع اجرخي
 .اًفرع

 نيبو «نيغلابلا بابشلا نيب اوقرف :لوقي هتلك#يرمغلا دمحم يديس ناكو

 يحتلملا كلذل نئارقلا دهشت نأ الإ «ةطلُخلا ينو ,عجاضملا يف يحتلملاو باشلا

 ةيؤرلا يف هدنع ليمجلا درمألا نوكي ثيح ءرشلا نع تلفغو «ريخلاو نيدلاب

 نإ اييسال ؛ىلوأ امهنيب ةقرفتلاف باشلا حجر ىتمو ارم كي نع اعلا ىتلك

 للاعت هللا ريغل نوكت ةبحصلا نإف «باشلا كلذ نم هلل ةغاط رثكأ يناعلا خيشلا ناك

 باحصأ نم ةيوازلا خيش ناك اذإ :لوقي هلك نيدلا لضف يخأ تعمسو

 دال



 ضارعألاو «لئاذرلا نم رهطملا رهاطلا الإ هدنع ميقي نأ يغبني الف «ماهلإلا يعو

 نإو يحولاك هنإف «لئاذرلا نم هيف عقي اب خيشلا مالعإب حضتي الثل ؛ةيناسفنلا

 خيبوتلا نم اونمأي مل ةباحصلا نأ انغلب دقو «ءايلوألاو ءايبنألل رظنلاب رمألا توافت

 3و هللا لوسر ىلع لزنيف ؛يغبني ال ايف مهدحأ عقي نأ اًفوحخ لك هللا لوسر تام ىتح

 .ىهتنا «ىلتي يحو

 .لضفلاو دمحلا هللف «انرئارس تكتمل لزني يحو اندعب ناك ول هللاوو

 ماقم هل يذلا خبشلا دنع ميقن نأ يغبني ال :اًضيأ لوقي روكذملا يخأ تعمسو

 وأ «تانوعرلا نم صلختلا بلطي يذلا «قيرطلا ةبحم يف قداصلا الإ «ماهلإلا يحو

 لضفلا هل ىريو ؛هيف عقو اب هخبو اذإ خيشلاب حرفي يذلا ءشحاوفلا ين عوقولا

 نم فرعي يذلا امأ ؛هبر ةرضح نم برقلا تاماقم ىلإ هيقري هنوكل ؛كلذب هيلع

 هل ىلوأ خيشلا كلذ نع هدعبف «هصئاقنو هبويع قيرط خيشلا هل نيب اذإ ردكتلا هسفن

 :لوقي ناكو

 قافنلا تافص نم جرخيل ؛هناوخإل هصئاقن نايبب حرفي نأ ريقفلا ىلع بجاولا

 ملعي ال ثيحب «هنذأ يف اهب خيشلا هربخأ اذإ اهنايبب حرفي هنأ هبتارم لقأو «سيبلتلاو

 «هئافش ىلع ناونع كلذف «هبويع نايبب هل رَسَأ اذإ هخيش نم ردكت نمف هللا الإ اهم

 كلذ نم صالخلا قيرط هنم بلطيو «خيشلا لاعن لبقي نأ هيلع بجاولا ناكو

 «هئادب تام بيبطلا نع هتلع ضيرملا متك اذإو ءضيرم هنإف ءصقنلا وأ «بنذلا

 :نيهكلا

 نحتمي نأ خيشلل :لوقي هقل# يوالزنملا ميلحلا دبع خيشلا يديس تعمسو

 «هتءوسل اًكته ال .هل ةحلصم ؛ةيفخلا قيرطلاب بابشلا ةبحص يف قدصلا يعدي نم
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 بابشلا خيشلا رمأ ةبتر هل رهظ نم لكو «نيديرملاب نظلا نسح نم ىلوأ كلذو

 ؛ريخلا قيرط نم ءارقفلا ضعب ىتأ سيلبإ نأ اياوزلا ضعب يف عقو اممو :لاق
 هنإف ؛مونلا دنع اهسبليل باشلا اذهل كليوارس طعأ :هل لاقف «رشلا يف كلذ دعب رمأيل

 دنع هسبلأف سابللا اذه لخ :باشلل لاقف ءرجألا كل لّصحيف «ليللاب فشَكت ابر

 ركشو «هنم باشلا هذخأف «ءكتروع تفشكناف مونلا يف تبلقت ابر كنأل ؛مونلا

 كلذ ىلع بد :هل لاقو «ليوارسلا بحاصل سيلبإ سوسو لايل دعب مث «هلضف

 «تئش ىتم اهذخأ يلةيراع هنأل ؛يليوارس ذخأ تبلط !منإ :هل لقف هبنت نإو «باشلا

 ةشحافلا نم برق دق وه اذإف «لعفي ام رظنيل موانتو «ظقيتساف ءباشلا ىلع ٌبدف

 .ىهتنا ,عقول اً اص ناك باشلا اذه نأ الولف «ديعبلا هجو هللا دوس :لاقو «سلجم

 هل تيكحو «ةلزنملا دالب نم ءرصم ىلإ فيرلا دالب نم باشلا اذه ءاج املو
 «يحتلم نم برقلاب منأ مل ةعقاولا كلت نم :يل لاقو ءكلذ ىلع ينقدص «ةياكحلا

 .ىهتنا ؛ءاملا ىلع يشمي ناك ولو

 لهأ نم مهيمحيو «ةيوازلا بابش يعاري يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 بابشلا نم درمأ ليذب ثبع اًصخش نأ :صاونخلا يلع يديس يل ىكحف .داسفلا
 ةدرابلا ثباعلا كلذ تذخأف «هتولخ يف مهدقري ميهاربإ يديس ناك نيذلا

 ةدم اًضعب اهضعب يف طبخت هنانسأ لزن ملف ؛باشلا ليذ هكاسمإ دّرجمب ةنوخسلاو

 :دشنأو «كلهي داك ىتح رهشأ ةعبس

 بئاوجلا عْيِجَج نم يِئاوَلا ُهْنَعَر, بيكم كوم مزكلل نكي َماَذإ

 .ىهتنا

- 4 - 



 ناتسب يف اًدعقم وأ ةرظنم هل ينبي هدلو نكمي الأ :ةيوازلا خيش بدأ نمو

 عضاوم يف رمعي فيكف «ةماقإلا نكامأ يف اًئيش رمعي ال لقاعلا نأل ؛هب قلعتي

 هللا نأ مقو نإو ؟اهلك ةنسلا يف اًعوبسأ اهيف هزنتلا هل رسيتي ال ابر يتلا تاهزنتلا

 ةعامجو «خيشلا دلو نم اهيف جرفتي نم نكيلف ؛ةنينجلا كلت يف ةرظنم انب دارأ ىلاعت

 درملا بابشلا نم دحأ ةبحصل مهدحأل سوسو ابر سيلبإ نأل ؛رذح ىلع ءارقفلا

 باشلا كلذ ناك نإ اّيسال ؛ءارقفلاب سانلا ثوليف ءارارم ةئينجلا كلت يف هعم

 هيلع نورياغتي نوفراحم ةعامج هلو «كلذ لبق هضرعب سانلا ثال دق ليمجلا

 يف جرفتلل مهعم اوبحصي ال قر دح ىلع ءارقفلا نكيلف «دسافم ةدع كلذب لصحيف

 ال ةيوغلا سفنألا باحصأ نكلو «ةبقاعلا نينومأملا لوهكلا خويشلا الإ ةنينجلا

 بابشلا دحأ ناك نإ اهيسال ؛ناسحلا هوجولا ةيؤرب الإ ةنيئجلا يف مهحارشنا لمكي

 باشلا اذه :ءارقفلا دحأل لوقي سيلبإ نإف «ةدابعلاو كسنلا رهظي «ناسللا ولح

 ءاقن ىلع ةنينحلا كلت يف هنورشاعيف «عقي نأ دعب هومتبحص اذإ مكب ثوللاو ؛كرابم

 براقيو ءاهلبق ام ّبْجَت ةبوتلاو ؛ميحر روفغ هللا نإ :سيلبإ مهل لوقي مث «ةراهطو

 ؛مهلك اوقرفتو «ءالبلا نم نيش يف مهعقوأ ىتح «باشلا كلذ نيبو ءارقفلا نيب

 ناكو «لابجلا دهي ركذ سلجم مهل ناكو «عئانصلاو فرحا ىلإ ةيوازلا نم اوجرخو

 كلذ ةطساوب الإ مهديص ىلع ردق اف «قرتحي داكي سلجملا يف مهنم برق اذإ سيلبإ
 .هرمأ لوأ يف كرابملا باشلا

 بئارخلا ضعب يف ناك :لاق هكتل#ب "يريضنلا ناييلس خيشلا يل ىكح دقو

 لالجلا نع ثيدحلا عمس «دبعتلاو دهزتلا يف ميظع مدق ىلع ناك ؛يريضخلا نايلس يديس وه )١(

 نع ذخأو «ةيبرثلا يف هل نذأو «هريغو يموحرملا نع فوصتلا ذخأو «يقاجوألا بطقلاو يطويسلا

 ةريثك تافشاكم هلو هروزيو همظعي -هماقم عم -نانع نب دمحم خيشلا ناكو .اًريثك سانلا هب عفتنا «قاخ
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 ناكو «ليللا يف ةبارخلا كلت يف نوعمتجيو «فرحلا نولمعي بابشلا نم اًريقف نوثالث

 نم ةعال سيلبإ سوسو ذإ مهركذ سلجم يف مه (نيبف «لابلا دبت ركذ سلاجم مهل

 «ضعب سأر مهضعب قلفف «بابشلا ءالؤه سلجم هاجت يصعلاب اوبراضتي نأب قاتعلا
 يدعتملا ريخلا نأل ؛دهشت مكتعيرش دعاوق :نيركاذلل سيلبإ لاقف ؛مدلا حاسو

 سلجملا اوكرتف «قاتعلا نيب اوصلخو ءركذلا اوكرتاف ءرصاقلا ريخلا نم لضفأ

 اولغتشاو ,مهسوءر اوقلفف «نيركاذلا ىلإ ةموصخلا تبلقناف «مهنيب نوصلخي اوماقو

 ىلاعت هلل ءارقفلا ةسلاجم لاطبإ هلك كلذب سيلبإ دوصققم ناكف «ركذلا سلجم نع مهب

 .ىهتنا «ريغ ال ركذلا يف

 .كريغب ربتعاو ءارقفلا نم ريثك ىلع ىفخت يتلا ةسيسدلا هذه ىلإ يخأ اي رظناف

 ىلإ اوجرخ اذإ ءارقفلل يغبني :لوقي هنتل# يفصرملا ىلع يديس تعمسو
 اًندح مهعم اوبحصي الأ «نيتاسبلاو «راهألاو «كربلاك ؛نيح يف تاهزنتلا عضاوم

 مهعم اوبحصي نأ مل يغبني ال كلذكو ؛ةيوازلا ءارقف نم ناك ولو ةروصلا نسح

 نأ بدألا نإ «يناغملا صوبلخ هيكحي يذلاك ؛عاسلا ةحيبق تاياكح هيف اًياتك

 الف «كلذ ين اوصخرت نإو «مهمادآو نيحلاصلا تاياكح هيف اًباتك مهعم اوبحصي

 عم ؛نودوس نب ناويدك ؟سوبعلا كحضت يتلا ةحابملا تاياكحلا ركذ نع نولزني

 ناوخإلا انحماس نكلو «كلذ لثم نع قاض رمعلا نأل ؛ناوخإلل كلذ بحأ ال نأ

 «ةيرخسلاو بعللاو وهلل رادلا هذه ءالقعلا لخد امو ءملظ نود ملظ باب نم هب

 قيلي الو ؛مهمر اوقلي نأ ىلإ ,مهسوفنل تادهاجملاو ,تاحلاصلا لامعألل اولخد اهنإو

 ةرئاسلا بكاوكلا :رظنا .ةئس نيرشع وحنو ةئام نع «ةئارعستو نيتسلا دودح يف تام .ةريزغ تاماركو

 ,(7/85) ةيردلا بكاوكلا )١54/7(.
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 .طارصلا زواجي ىتح كحضلا مهدحأب

 ىتح سوبعلاو ضبقلا ءارقفلاب قئاللا :لوقي صاوخلا اًيلع يديس تعمسو
 نم :لوقي ناكو «حرفلاو كحضلا مهب قيلي انهو ءاهلك ةمايقلا موي لاوهأ اوزواجي

 ىتح مهب تعلقأف «ةنيفس يف اولزن موقك اهدجو «ةرخآلاو ءايندلاو «قلخلا لمأت

 نم اهيف ام اوذخو «ةريزجل ا هذه ىلع اوعلطا :مهل يدولف «ةريزج ىلإ اولصو

 اولجعو ؛مكقيدانص يف هوزرحاو «ةسيفنلا فحتلاو «ةضفلاو «بهذلاو «رهاوجلا

 ةسيسنملا رومألا نم اًئيش اوزوحت نأ مكايإو ءطقف ةليلو موي اهيف مكماقم نإف .كلذب
 نيرمعملاو «نيذوعشملاو «نيرماقملاك ؛نيلفاغلا لاوحأب اولغتشت وأ ؛مكتيعوأ ف

 وأ ؛همرحو «هميرح اهيف يتلا كلملا راد نم اوبرقت نأ مكايإو ءمهوحنو «رودلل

 ليحرلاب يدون ذإ ؛هللا ءاش اب نيلوغشم سانلا |نيبف ؛هنع مكاهن ام لعفل اوضرعتت

 اومدنف ؛رودلا ءانبو «رامقلاو ءبعللاو ءوهللا ىلع اولبقأ نيذلا امأف «هتلفغ ىلع

 مث ؛مدن مهقحلي ملف ؛فحتلاو رهاوجلا اوزاح نيذلا امأو «مدنلا مهعفني ال ثيح

 مهعم اودرو اًموق نأ ربخلا غلبف ,ةرخآلاو ىربكلا كلملا دلب ىلع اولسرأ ىتح اوععلقأ

 :لاقو «ريخ لكب مهدعوو .مهاقلت نم ثكلملا مهل لسرأف «فحتلاو رهاوجلا

 الو «تعمس نذأ الو «تأر نيعال ام يدنع مكل :مهل لاقو «ةفايضلا راد يف مهزنأو

 متنك ام :مهل لاقو «مهباتعو «مهباسحب رمأف مهاوس ام امأو ءرشب بلق ىلع رطخ

 موي ةريزجلا كلت يف مكماقم نأ مكل ليق ام ,دحاو ناكم يف رهاوجلا باحصأو متنأ

 نإ :كلملا ناسل ىلع يداني يدانملا متعمس نأ دعب «رودلا ءانبب متلغتشا فيكف «ةلبلو

 ءاهيف عقي امو ةرخآلاو ءاهلهأو ايندلا لاثم اذهف «ناوملاو يزخلا راد ؛منهج هلخدأ
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 .ىهتنا

 رمأي مل نيذلا قلخلا ةبحم يف نكي مل ول :لوقي هكللل# نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 يف ناكل «هبلق هللا ةبحم لوخد نع هبجحي اب هبلق لاغتشا الإ ,مهتبحمب دبعلا ىلاعت هللا

 ليمت نمم مهريغو «ءاسنلاو «بابشلا ةرشع نع دعابتلا بوجو يف ةيافك كلذ

 مل دحأ ةبحمو مكابإف «ءارقفلل نينسحملا ءاينغألاو ءارمألاك ؛ةداع مهيلإ سوفنلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مكايإ مث «هتبحمب هللا مكرمأي

 نم لك يلتبي نأ ةباجإلا تامالع تيأرو ءاّرارم ىلاعت هللا تلأس دقو :تلق

 ثيحب «بيبط اهيف عفني ال يتلا عاجوألاب «يتام دعب وأ «يتايح ين يتيواز ين دسفأ
 نم هلعف امل ةرافك كلذ لعجي نأو ءتومي ىتح مانملاو عامجلاو لكألا يف ةذللا هعنمت

 بانجلا راثيإ ءادتبا ةرفغملا هل لأسأ مل امنإو «هدعب اهيف الو .هربق يف هبقاعي ال ,ءوسلا
 ؛هترضح يفو «هرظن تحت وه نم يف قسفو «هتيب ةمرح كهتنا هنوكل ؛ىلاعت قحلا
 .ءادتبا ةرفغملا هل لأسأ مل كلذلف

 ةدحاو ةرم هترضح يف هللا رمأ ىصع اهلا هنعل -سيلبإ ىلإ يخأ اي رظناو

 عقو ام هل عقي ملو «قلخلا نم هريغ ىصع مكو ؟نيدبآلا دبأ هنعلو هدرط فيك

 ؛هيلإ هرظنو «ىلاعت هللا ةرضح دوهش نع باجح يف وهو الإ ىصع ام هنوكل ؛سيلبإل
 .سيلبإ نود هنع ففخ كلذلف

 نم ظوفحم وهف «هل اًظحالم ؛هخيش ةياعر تحت مادام ربقفلا نأ يخأ اي ملعاو

 يبنلا طابتراو لَو يبنلاب هخيش طابتراو .هخيشب ريقفلا كلذ طابترال ؛ناطيشلا

 ناك دقو «ريقفلا بلق ىلإ هنم لخدي اًكلسم هل ناطيشلا دجي الف دق هللا ةرضحب

 ىلع هل تلقف ءاًقافن يرظن تحت هنأ يل رهظي راصو هانطاب حرجف صخش يتيبرت تحت
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 تحت خرفلاك ؛ةياحلا هل عقيل ؛يحانج تحت لخدي نالفل لق :ناوخإلا ضعب ناسل

 ؛ضرألا هلمحت ءامسلا نم هلزني يذلاو هتجرخ دق :لاقف ءتسقف اذإ ةجاجدلا

 «نكامأ نم هسأر اوحتف ىتح هوبرضف «مارحلا يف ةأرما عم ةليللا كلت يف سبكف

 ةنس ترج اذكه ءاذه انتقو ىلإ «ةيوازلا ىلإ كلذ دعب عجري مل مث «يلاولا تيبل لمحو

 .هدابع يف هللا

 :كلذ ىنعم يف اودشنأ دقو

 ٌتاَكَلَهاَوْتاَقآلاه بْشْلَح َكِباَتَج ٍرْيَفِباَموَي ىّمَتْحا نَمَو

 ىلع ةيدمحملا ةرضحلا ىلإ يبلقب اهجوتم تمدام يننأ يسفن يف انأ هتبرج امو

 ءردصلا قينض ىتح «ينع ةفورصم تافآلا عيمجف ؛مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص

 «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «تافآلا رئاس:يب تلح اهنيبو ينيب باجحلا برض اذإف

 بادآلا مكملعيو «تافآلا نم مكيمجيو «مكاعريل ؛هب نوطبترت اًخيش مكل اوذختاو

 .بادآلا فرعي دحأ لك ام هنإف ءدجسملا يف مكتماقإ ةدم يف مكمزلت يتلا

 الو ءاحير هيف جرخي الو ءاندحم هيف سلجي الأ :دجسملا يف سلاجملا بدأ نم نإف

 كرت يف صخرتي صخش ناك دقو ءاهلعف نع ًالضف ؛ةيصعم هلاب يف رطخي الو رغلي
 «يجنرفإلا ّبَحْلا هيلع عمتجاو «ءابطألا هنع زجع ضرمب هللا هالتباف ؛بادآلا

 يف بدي رخآ يدنع ناكو «بولصملا مونك الإ مون هذخأي ال ىتح لصافملا نابرضو

 ناك نإ مهللا :تلقف ءاًئيش هقح يف تبثي دحأ ردقي الو «ةيوازلا لافطأ ىلع ليللا

 راصف «هيف هتيلإو ءهربد يف قاقشلاو «هركذ يف ايصحلاب هلتباف اذكو اذك لعفي نالف

 «ثاغي الف ثيغتسيو حيصي وهو «نابعثلاك ضرألا ىلع ىولتي ًالوبت ديري املك

 ىتح ءاّراهنو ًاليل نيكسب هربد يف حرشي اًصخش نأب قاقشلا ةدش نم سحي راصو

 -م4-



 حابصلا ىلإ ءاشعلا نم فقي راصو «هتاقوأ بلاغ يف ضرألا ىلع سولجلا نم عنتما

 ةباجإ يف ةتكنلاو ءتام نأ ىلإ هيف لعفي نم هسفن ىلع يركي راص كلذكو «حيصي

 كلذلف «سفنلل اًيفشت ال «ىلاعت قحلا بانج ةريغ الإ هيلع توعد ام ىننأ هيف ىئاعد

 ىرخأ ةرم توعدو «مىلاعت هللا ةلافك يف وه دحأب ثبع نم ىلع ءاعدلا يف باجأ تنك

 «ةلكنشلاب ليللاب مهنئازخ حتفيو «نيرواجملا بابسأ قرسي ناك صخش ىلع

 .رصنلا باب يف هولكتشف

 ىلإ هندي نم جرخي ال ضرمب لاعنلاو فحاصملا قرسي ناك رخآ ىلع ترعد

 يوادي املك ناكف «جنلوقلاو «ريساوبلاو «قاتفلاو ءايصخلاب ىلاعت هللا هالتباف ؟تاملا

 لع دهشي اًدحأ يدوصقم لوقي راص ىتح عجولل رخآلا كرحتي نكسيو اًدحأ

 بادآ ىلع ردقي الف ةلمجلابو «لألا اذه نم ٍنوحيريو ينولتقي ىتح اًيذاك رفكلاب

 .ليلقلا الإ دجاسملا ىنكس

 ملكتي ناك روفصع خيشلا همسأ بيذاجملا نم صخش انراوجب ناك دقو

 ال تنكو «فيلكتلا مدع ىلع هلمحو «ليوأتلاب الإ هعاس ىلع دحأ ردقي ال مالكب

 :هراز امل هللث"ينيقلبلا نيدلا باهش خيشلل لاق ام ةلمج نمف ءائيش همالك نم يمرأ

 نوحتفي الو لاعنلا الو مئامعلا نم اًئيش نوقرسي ال نيذلا ؟نيريخلا نينيدلا نابهرلا

 نسح نع ذخأ .يرداقلا يرصملا لصألا ييقلبلا باهشلا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب دمحأ وه )١(

 اًروهشم راصو ةنس ةرشع يناث ةدم حاسو درجتو حصانلا نبا نع ليق ايفو لب «يرداقلا يثكشكلا

 .هللا همحر رصنلا باب رهاظ نفدو نيسمخو سمح ةنس ةجحلا يذ رشع عبار ةعمجلا موي يف تام .حالصلاب

 060000 )١/ عماللا ءوضلا]
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 مث ةعمج هنع تبغو ةسينكلا يف كلعن تعضو اذإو «مئان وهو ليللا يف دحأ ةنازخ

 .ىهتنا ؛كعماج فالخب مهنم دحأ هذخأي مل هناكم هتدجو تئج

 خيبوتلا ةياغ يف لاقف ؟مالكلا اذه يف تلق شيإ :نيدلا باهش خيشلل تلقف

 ظفحاو «ةيوازلا خيش اي كلذ ملعاف ؟انم مارحلا نع دعبأ ىراصنلا نوكت فيك :انل

 ماكحلاب اهنم دسفملا جارخإو لعفلاب امإو لاقلاب امإو لاحلاب امإ نيدتعملا نم كتيواز

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءارقفلا ةيقبل ةحلصم
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 اهب لمعلا مهيلع دكأتي يتلا مهقالخأو ةيوازلا ءارقف بادآ نم ىرخأ ةلمج ركذ يف

 نكمي ناك «بيرلا عضاوم بنتجي نأ :اًضيأ خييشلا بادآ نم نأ يخأ اي ملعا

 ىلع هعبت امبرو هب سانلا ثولي نأ اًفوخ ؛كلذ وحنو «هيلجر وأ هرهظ هل زمغي درمأ

 هلعف ام كلذ لثم زاوج الولو ء,موصعم ريغ اًنالف :اولاقو «ةيوازلا ءاربك كلذ

 .ىهتنا ؛هرهظ هل زمغي مالغ هل ناك ِةِلَو هنأ تبث دقو «خيشلا

 نأل ؛هسيبكت نم درمأ نكم اذإ خيشلا ريغل ةجح ضهني ال كلذ نأ باوجلاو

 .ملعأ هللاو ,موصعم يبنلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ نوظوفحم خايشألا

 لزن هنأ ولو «هسيبكت نم روكذملا درمألا نيكمتب خيشلا هحتف ام يخأ اي رظناف

 .بابلا اذه نيرواجملل حتفي مل كلذ

 بيقن هل نوكي نأ خيشلل يغبني :لوقي هلل## صاوخلا ىلع يديس تعمسو

 كلذ نم درمأ نكمي الو «كلذ لثم ىلإ جاتحا اذإ هندب هل زمغيو همدخي ؟؛يحتلم

 الثل ؛فكلاب بيقنلا رمأ ءسيبكتلاو زمغلاب لاز بقنلا نأب خيشلا سحأ اذإو «لاحب

 .ىهتنا «ةفرتلا يف عقي

 هلعج نع يهنلا ديؤي كلذو «دمحأ دنع ءوضولا ضقني درمألا نأ مدقت دقو

 نم جورخلاو «طايتحالاب ذخألاو «بيرلا نع دعابتلا يضتقي خيشلا ماقمو ءاّسبكم
 .فالخلا

 ؛عروو «دهز نم ؛مهلاوحأ عيمج يف ءارقفلل ةودق نوكي نأ :اًضيأ هبدأ نمو

 مهل عرشملاك هنآل ؛اهلك تافلاحملا نع حراوجلا فكو ؛عوجلا ىلع ربصو «ليل مايقو
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 دهزلاب مهرمأي نأ رذحيلف ؛هلوقيو هلعفي ام ىلإ نورظان مهو «هلاوقأو هلاعفأ عيمجب

 عوجلابو ءوه مانيو ليللا مايقب وأ ؛عروتي الو عرولاب وأ ءاهيف وه بغريو ايندلا يف
 هل ناك ولو هنإف ءاهيف وه عقيو تافلاخملا نع حراوجلا فكب وأ «عبشيو وه لكأيو

 .كلذ نع نوقوذي ال مهلاح ىلع هلاح نولمحي لب «هنولتقي ال كلذ يف رذع

 ِرَجَح ْنَع اًننوُطُب ْنَع اَنْحَفَرَو َعوُملا و هللا ٍلوُسَر َلِإ اًنْوَكَش» :ثيدحلا ينو

  ."هيَرَجَح ْنَع هلا وُ مكر رجح
 ضعب ممل هلسرأ ماعط نم لكألا ىلإ ةردابملا نم نوقداصلا ءارقفلا رذحيلف

 مهضعبو «رارطضالا ةبترم غلب نأ الإ هيلإ هدي دمي الو .مهعوج هغلب نيح ةالولا
 ةنس لالحلا دجن مل ول :اولاقو .هافكف «يناحلا رشبو ءمهدأ نباك ؛بارتلا فتسا

 .ىهتنا «بارتلاب انيفتكال

 ءاسدو اًعط هل تدجوو «يتدهاجم مايأ لالحلا تدقف امل ةرم كلذ انأ تلعفو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 بلطي الو «هبساني لمع يف ةيوازلا يف ريقف لك ميقي نأ :خيشلا بدأ نمو
 «كلذ وحنو «ركذ وأ ءملع وأ «نآرقب لاغتشا نم ؛دحاو لمع ىلع اونوكي نأ مهنم

 يف رفسللو «ماوقأ ةجاحلا ءاضقلو «ماوقأ ركذللو «ماوقأ ملعللو «ماوقأ نآرقللف

 ماقي ال ةيوازلا اذكهو ؛ماوقأ مهريغو ماكحلا دنع ةعافشللو «ماوقأ ةيوازلا جئاوح

 ؛هكرتف لمع يف خيشلا هماقأ نم لك اودجوف اوبرج دقو «كلذب الإ اهرئاعشل

 يف يناوخإ بتر دقو «هيلإ لقتنا يذلا لمعلا يف لاح هل حتفي ملو ءسكتناو سكعنا

 )١( يذمرتلا هاور )71510(.

 -قح-



 اع لاقتنالا مهنم دحأ بلطي ملف ءاهفئاظو يف ىلاعت هللا اهرمع امل هللا دمحب ةيوازلا

 .هللا نذإب هيف هتمقأ

 موقلا ةلسلس يف مهلاخدإب ؛ةيوازلا ءارقف ىلإ نسحي نأ :هبدأ نم كلذكو

 ذأ هقيرط ناك نإ مهيلع دهعلا ذخأ هقيرط ناك نإ مهيلع دهعلا ذخأو «نيقلتلاب

 اوبرشيلو «دئادشلا يف مهددمب مهدميو «قيرطلا لهأ ةكرب يف اونوكيل كلذو «دهعلا

 يف سرغلا اذإو ءرجشلاو دلولا رضي ةبرشألا فالتخا نإف «ةدحاو ةاقسم نم

 نود دنسلاو ةيوازلا الإ «هيف ةدئاف ال هنأل ؛هنيقلت هل سيلف هدنع ةماقإلا مدع مهدحأ

 ةرجشلا مكح ناكم ىلإ ناكم نم لقنتلا رثكي يذلا ريقفلا مكح :اولاق دقو «يقرتلا

 «تتام ؟كلذ رركتو ءاهروذج برضت نأ لبق هنم تلقن مث ناكم يف تسرغ اذإ

 ىلإ ءيجي نم انبرج دقو «ةرشعلا فالتخاو «لغشلاب هبلق تومي ديرملا كلذكو

 فرحا ىلإ وأ «هدالب ىلإ جرخي لب ءاّدبأ حلصي ال انريغ دنع رواج نأ دعب انتيواز

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءانريغ فرعي مل «فيرلا نم اناتأ نم فالخب «عئانصلاو

 أب لاغتشالا ةلقو «لسكلا ىلع نورواجملا رقي الأ :خيبشلا بدأنم كلذكو

 اذإ مهحاولأ ظفح اولعجي نأ مهرمأيو «ملعلا وأ نآرقلا وأ ركذلا نم هيف مهماقأ

 ؛هيف سانلا راشتنا ةرثكل ؛راهنلا ظفح نم مهيلع نوهأ هنإف «ليللا نم اوماق

 ام تتشت «ألثم نآرقلا ءانثأ يف لخد اذإ وغللا مالكلا نإف ءاّضعب مهضعبل مهمالكو

 .تايلكلا نم نهذلاو بلقلا هعمج ناك

 نم اهلهأ رتفي ال ىربكلا ةلحملا يف يرمغلا دمحم يديس ةيواز تناك دقو

 داكي ال هللا دمحب نآلا انتيواز كلذكو «رابن وأ ليل نم ةعاس يف ركذلاو ءنآرقلا

 كالمأ ةثالث ىلع لخخد هنإ ىتح «ملعلاو ركذلاو نآرقلاب لاغتشالا نع نورتفي اهلهأ
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 ليوطلا لاقف «عرذأ ةعبس هلوط مهذحأو «نارفعزلا نول ىلع يلايللا ضعب يف

 هذه نم اًريخ رثكأ ةعقب متيأر لهف ءاهلك ضرألا متفط ةليللا متنأ اهف :ريصقلل
 اًنآرق الو اًلع رثكأ دالبلا يف سيل هنإف كلذك وهو :ليوطلا لاقف ءال :الاقف ؟ةيوازلا

 .ىهتنا ءاهلثم رصم يف سيل هذهو ءرصم نم

 هلل دمحلاو «ريخلا نم هيف مه اهيف اهلهأل اًمكيرش ينوك ىلع ىلاعت هللا تركشف

 .نيملاعلا بر

 ؛هنم اًفارصنا مهرخآو ركذلا سلجمل رضاح لوأ نوكي نأ :اًضيأ هبدأ نمو

 ركذلا سلجم نأل كلذو «سانلا جئاوح غرفت ىتح فرصني ال هبكوم يف ناطلسلاك

 مهسوفن اوثدحو «مهبولق ترسكنا فرصنا اذإف ءركسعلا ريمأل خيشلاو ؛داهجلاك

 « تمل َةدَدَمْلاِب مُهّيَم تودي َنيِّلا مم َكَسْنَت ْريْصآَو إ» :ىلاعت لاق ءفارصنالاب

 ال وه ناك نإو «نيركاذلا عم هسفن ربصي نأب لي هيبن ىلاعت هللا رمأف «(58 :فهكلا)

 نإ ا|ميسال ؛ةمامإلا ةبترمب ًءافو كلذ امنإ ءدحأ عم عامتجالا ىلإ هبرل هركذ يف جاتحي
 ءارقف الو خيشلا اودجي ملف اوءاج اذإ مهنإف «تاراحلا نم سانلا هرضحي سلممملا ناك

 ؛مكل لضفأ مكتويب يف اوركذا :سيلبإ مهل لاقو «مهتم» ترتف سلجملا يف ةيوازلا

 يف هللا ركذ راعش لطبف «مهتويب يف ركذلا كرتب مل سوسو كلذ ىلإ هوباجأ اذإف
 سلجملا بناجب يمترأو ؛يتيب نم جرخأ نأ ينوعدي يذلا ببسلا وه اذهو ؛ةيوازلا
 .روضحلا نع ىلاسكلا ضعب مهرتفي نأ اًفوخ ؛رهاق لاح يف وأ ءفيعض انأو

 ركذي ناك نإ الإ هدنع رواجي اًدحأ نكمي ال :لوقي هكلل# نيدم يديس ناك دقو

 «ىلاسكلا طيشنتل تلعج انإ سلاجملا «يديس اي :لاقو «ناسنإ هءاجف «ةعاملا عم
 ؛ءارقفلا ىلع تفلتأ الإو «جرخا :هل لاقف «ينطشني نم ىلإ جاتحأ ال هللا دمحب انأو
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 سلجي هتوفي ال نمم انلعجي ىلاعت هللاف ءسلجملا اولطبأو «تيعدا ام دحاو لك ىعداو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «تاملا ىلإ ركذ

 اذإ مث «ةيفرع ال ةيعرش ةرورضل الإ مئالولا ىلإ هناوخإب بهذي الأ :هبدأ نمو

 «مهماركإ ةميلولا لهأ نم اوملع نأ الإ نورضحي ال روكذملا طرشلاب اورضح

 ؛مهل باوبلا عنم مدعو «بابلا ىلع اورضح اذإ ةعرسب ةميلولا راد مهلاخدإو

 ؛هتعامجو خيشلا ىلإ نورظني ةماعلاو ءلوخدلا اوبلط اذإ مهرودص يف مهعفدو

 ربص ريقف لكو «عانصلاب لعفي امك «نايصعلاب مهضعب برضيو مهعنمي باوبلاو

 مئالو ىلإ يناوخإ يلاسرإ مدع ببس ناك اذهو :ةفرحلا لهأ لاق اذهلف ؛كلذ ىلع

 نومظعي يذلا نيقداصلا ناوخإلا نم دحأل ةميلولا نوكت نأ الإ مهللا «سانلا

 نمحرلا دبع يدلو لسرأ تنك دقو «مهلاسرإب سأب الف «ءارمألا نم مظعأ ءارقفلا

 «ةرملا دعي ةرملا هلاسرإ يف لع اهبحاص حاحلإ دعب ةيرورضلا مئالولا يف ئىفاكي
 ؛دحأل هتلسرأ ام مويلا كلذ نمف ءاولخدي نأ هتعامج اوعنمف صخشل ةرم هتلسرأف

 ءاعدو «ناولألا اهبف يتلا مئالولا ماعط نم طق نولكأي ال ةعامجلاو دلولا نأ عم

 هللا ريغل لهأ امن لكألا نم برقت يتلا رومآلا ةلمج نم اهنأل ؛ءارقفلا نود ءاينغألا

 وأ ءرضح اذإ برضلا فوخب للعتي نأ نامزلا اذه يف خيشلل يغبني هنأ ملعف هب

 وأ ءاهب رضحي ةحاص ةين هدوجو مدعب وأ «ةميلولا بسانت اهسبلي اًبايث هدوجو مدعب

 رضح اذإ هنإف «ةميلولا بحاص ءادعأ نم دحاو رضح اذإ نارقألا نم دحأ ريدكتب

 نم ىلوأ مهرطاخ ةاعارم نإف «ةعامج هؤادعأ ناك نإ امهبسال ؟؛هودع رطاخ رسك هدنع

 ةاعارم بوجو يف نوكرتشم مهلك نيملسملا نألو ؛نيسفنب دحاو رطاخ ةاعارم

 .هتريصب هللا رون نم كلذ فرعي [ى ؛مهرطاوخ
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 ىلإ بيجي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي هتلل# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 كرت الإو ءرضح روضحلا هدنع حجرت نإف ؛يعرشلا قيرطلاب الإ ةميلو روضح
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ماعط وأ دوقن نم ؛هدي لخد ام ءيثب ءارقفلا نع صّصختي الأ :هبدأ نمو

 نأ الإ مهللا هلك مهل هيطعيو «هيف ءارقفلا كراشي الأ هل ىلوألا لب ؛ءكلذ وحنو

 نأ ةيوازلا خيش ىلع حبقيو «سأب الف «هب هنورذعي يعرش رذعب مهنع صصختي

 ؛مهيلع نوكحضي سانلاو ءايندلا تحس نم ءىث ىلع ةيوازلا ءارقفو وه عزانتي

 مهل هاطعأ له هنولأسي ماعطلا وأ لاملا كلذ بحاصل مهلاسرإ ؛حيبق لك نم حبقأو

 ناك اذإف ءاًئيش هنم اًدحأ طعي ملو ؛هلك كلذ ذخأ خيشلا نإ :هل نولؤقيو ؟خيشلل وأ

 لاسرإب فيكف ؛حبق لك نم حبقأ هنولأسي لاما بحاصل نيرواجملا ءارقفلا لاسرإ

 خيشلا اهيأ كلذ ملعاف ءاّئيش ينوطعي ملو ؛كلذ اوذخأ نيرواجملا نإ :لوقي ؟خيشلا

 عزناف الإو «ءارقفلا بادآب لمعاو ءرشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف رهظ يذلا

 خيشلا ذخأف اياوزلا ضعبل ةيده تءاج دقو «مهناويد نم كمسا حماو «مهمز

 يأ يف اذه :هل اولاقف ءنيرواجملل فصنلاو «خيشلل فصنلا نإ:لاقو ءاهفصن

 نوكي نأ حلصي ال اذه لثمو «خيبوتلا نم هل لصح ام يخأ اي لأست الف ؟باتك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءارقفلا ىلع اًخيش

 ملف هروزي ريبك وأ ريمأ مهءاج اذإ بدألا ةيوازلا ءارقف ملعي نأ :هبدأ نمو

 الإ بهذي هونكمي الو ؛ةسباي ةرسك ولو ءرسيت ام هل اومدقيو «هب اوبحري نأ ؛هدجي
 لاهب مهاتأ اذإ ريمألا عم بادآلا ةيفيك مهملعي كلذكو «مهدنع ءيش قوذ دعب

 تقو الإ اًئيش دحأ نم لبقن الأ دهعلا انيلع ذخأ انخيش نإ :مهوقك كلذو ؛هودرو
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 نإ مث ءانم كلذ ىلإ جوحأ وه نمل كلذ طعأف «نيرطضم ريغ نآلا نحنو «رارطضالا

 موي انع هباسح لمحت تنك نإ :ربمألل اولوقي ىتح هنولبقي الف اوصخرتو هولبق
 كرجأو «كلذ انع فرصاف الإو «هانلبق انه ؛كلذب كيلع ىلاعت هللا دهشتو «ةمايقلا

 «يخأ اي هب لمعاف «هلا# نيدلا لضفأ يخأ مدقلا اذه ىلع ناكو «ىلاعت هللا ىلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةعيرشلا مولع نم هميلعت مهيلع بجي ام اوفرع اذإ هناوخإ دشري نأ :هبدأ نمو
 مهو سانلا انكردأ :لوقي ه# كلام مامإلا ناك دقو ءاوملع |مب لمعلاب لاغتشالا ىلإ

 اليل ةدابعلا ىلع لبقأ ةنس نيعبرألا مهدحأ غلب اذإف «نيعبرألا نس ىلإ نوهقفتي

 وبأ لاق ةنس نيعبرأ يئاطلا دوادو ةفينح وبأ مامإلا غلب املو «تومي نأ ىلإ اًراممو
 ءانملع اب لمعلا لاق ؟يه اف :دواد لاقف ءاهانمكحأ دقف ةادألا امأ :دوادل ةفينح

 .انام ىتح ةدابعلا ىلع امهنم دحاو لك لبقأف

 هب لاغتشالا كرت مث «نينس رشع ملعلاب لغتشا هنأ ه5 رْفز مامإلا نع ائغلبو
 لاغتشالا كرت ىلع هومال اذإ اوناكو «ةئس نيرشعو تس نع تام ىتح ةدابعلا مزلو

 بحو «ربكت نع هسفن يف ولخي ال هيقفلا تيأرف يسفن يف ترظن دق :لوقي ملعلاب

 نأ تببحأ اف ؛ميظعتلاو ؛ليجبتلاو ديلا ليبقت ةبحمو ؛ةداجس ىلع سولجو «ةسائر
 «قيرطلا كناوخإ ىلع برقو «خيشلا اهيأ كلذ ملعاف ؛كلذ ملعلا نم يظح نوكي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ناحتما لوط دعب الإ «موقلا رارسأ ىلع هعلطيو اًدحأ برقي الأ :هبدأ نمو

 اى يناثلا خيشلا وه بيقنلا نإف ءاّبيقن هلعجي نأ دارأ نإ يسال ؛هيلع تاركنت ةرثكو

 نم دبالف ءاهريغو ايادهلا نم اهلخدي امو «ةيوازلا رارسأ ىلع هعالطإ ىلإ جاتحيو «رم
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 اًبيقن نوكي نأ هل حصي الف الإو ؛هسفن ىلع ءارقفلا راثيإو ءايندلا يف بيقنلا دهز

 .مهيلع
 مهلك هباحصأ جرخيف «ةيلكلاب ناحتمالا يف غلابي نأ خيشلل يغبني الو :اولاق

 نحتمت اله :نينرقلا يذ ردنكسإلل ةرم اولاق دقو هيضري اًدحأ دجي الو ءالغز

 .ىهتنا ءاّساحن انلك جرخن اَذإ :لاقف ؟ناحتمالا لك كباحصأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 كلذ نإف اًنطابو اًرهاظ هوعيطي نأ مهلك هناوخإ نم بلطي الأ :اًضيأ هبدأ نمو

 :ةرقبلا) © اَنَمَطأَو اَممَس لو :لاق نم مهنم لب هنامز عم كو هللا لوسرل حصي مل رمأ
 انعمس :لاق نم مهنمو ((45 :ءاسنلا) # اَنَْيَصَعَو اًنَمِهَس ل9 :لاق نم مهنمو

 نم مهنمو ءاًضيأ نطابلاب كلذ :لاق نم مهنمو «نطابلا نود ظفح اًرهاظ انعطأو

 بلط نمو :(5 :تلصف) 4 قو اَنزاَداَع فَ هَ اَوعَ امي ٍدِححأ هابل أوُلاَكَو 3١ :لاق

 .كلذ ملعاف ؟لاحملا مار دقف ؛انعطأو انعمس :نولوقي مهلك هناوخإ نم

 «فيصلا مايأ خيطبلا مهفيض مهماعطإ نم نيرواجملا رّذحي نأ خيشلل يغبنيو
 «نيد ةلقو السك هسجنيو ةيوازلا حطس قوف لوبي ًاليل ةيوازلا حوطس قوف هداقر مث

 دالب نم اوناك نإ امبسال ؛فويضلا ىلع ال نيرواجملا ىلع وه (نإ ةقيقح موللا نإ مث
 رصم يف ضاق دنع مان مهضعب نإ ىتح .هدجو ناكم يأ يف لوبي مهدحأ نإف فيرلا

 اهيف طوغتو «ليللاب يضاقلا نبا ةيقرع ذخأف ؛ءالخلا تيب نع لأسي نأ ىحتساف

 فيضلا برهف «تحار يتيقرع لوقي دلولا حبصأف «ةدخملا ءارو اهعضوو

 .ةعقاولا بحاص يكح اذكه ؛ةذخملا ءارو اهودجوف
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 ةمعطأ نم لكألا ىلإ باهذلا نع ففعتلا نيرواجملا ملعي نأ خيشلل يغبنيو

 كلذ نع تجرخ تنك نإ :ماعطلا بحاصل نولوقيو «روبقلا يف وأ مهتويب يف سانلا

 لكأيل ؛ةيوازلا ىلإ هلمحاف انل همعطت دبالو تنك نإو .دلبلا يف ريثك ءارقفلاف ماعطلا

 ىلع ءارقفلا لمحو ءاهب ثوللا نع رقفلا ةقرخ اونوصيو «بيصن هيف هل نم لك هنم
 نولمعي مهو سانلا انكردأ :كلام مامإلا لاق دقو «مهيلع ةنملا ةيؤرو سفنلا ةهارش

 هيف هل هللا مسق نم لك هنم لكأيف .فافجلاو عصقلا يف دجسملا ىلإ هب نوتأيو «ماعطلا

 عم ابدأ مهرود ىلإ روضحلا يف اًدحأ نوفلكي ال اوناكو «ريقف وأ ينغ نم اًبيصن
 .ىهتنا ,مهنارخإ

 .مكسوفن اوزعأو ناوخإلا اهيأ كلذب اوملعاف

 ال مكلوق نأ اونظت الف ءمكل لاؤس دعب الإ سائلا ماعط لكأ مكدحأ ردابي الو

 «سفنلا ةزعب مكيلإ يتأي لب ؛هدر حصي ال مكقزر نإف ؛لاؤس ريغ نم ءاج امل در لكأن

 مث ؛مكسوفن ةزع هدرب متبسك دقو ,مكل قزر وه سيل هنأ نيبت هوهددر ءيش لكو

 ىلإ يعد اذإ ناسنإلا نأ :يهو ريثك ىلع ىفخت ةقيقد ةيوازلا ىلإ ماعطلا لمح يف نإ

 هيلإ تفرشتسا ام لكألا نع عراشلا ىبن دقو «هيلإ ةقوشتم سفنلا ريصت ماعط

 هب ملعأ ءيش نم لكأي ال ناكهكلخي يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا يديس نإ ىتح ؛سفنلا

 بنع ةلسب مكينآ ىتح اوُبيغت ال :ءارقفلل صخش لاق اذإ امك هيدي نيب رضحي نأ لبق
 ىتح بنعلل ةفرشتسم ريصت سفنلا نإ :لوقيو ءاهنع مكل تجرح دق رادلا يف

 الإ هماعط ىلإ مهاعد نم تيب يف اورضحي الأ :ءارقفلا بدأ نم نأ مدقت دقو

 مهل لصحو ؛هئادعأ رطاخن اورسك هرطاخ اوربج نإ ءارقفلا نإف ؛ءادعأ هل نكي مل نإ
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 .كاده ىلوتي هللاو .هب لمعاو «ريقفلا اهيأ كلذ ملعاف «كلذب رهق

 نم هيمحي لاح هل سيلو «ةخيشملا قيرط يف ًالقعتم ناك اذإ خبشلل يغبنيو

 ءارشل هجورخن مدعو «حرملاو كحبضلا مدعب اًسومان هل دقعي نأ هل ؛سانلا ءاردزا

 رباكألا نم رخخآ هءاج امبر هنأل ؛ةمامعو ةبجو ةخوجك ةسيفن ولو «قوسلا يف ةجاح
 لأسيف ؛ةيوارلا يف هدجي ملف ؛هترايزل حالصلا مهدنع يعديو ؛مهيلع بصني نيذلا

 لماح وهو خيشلا يتأي مث ؛ةسيره وأ جاصلا ىلع اً يرتشيب هنإ :هل نولوقيف هنع
 كلذ ميظعتب نؤؤم لعفلا نأل ؛ةرورض ريمألا كلذ نيع يف رغصيف ؛نحصلا كلذ

 يرتشي هريغ لسرأل ؛ايندلا يف اًدهاز اًيرك ناك هنأ ولو هحشو هلخبو ءايندلل خيشلا

 ريقفلا اذه رذحيلو «نرقداصلا ءارقفلا هيلع | هنم همعطأو «ماعطلا كلذ هل

 .قوسلا نم مهجئاوح نوطاعتي اوناك نيذلا «نيلماعلا ءاملعلاب هبشلا نم لضفتملا

 هللا عم مهقدصل ءالؤه نأل ؛مهسوءر ىلع ةجاحلا نولمحيو «نرفلا يف نوزبخيو

 نيدلا لالج خيشلاك ؛سانلا بولق يف اًيظعتو ٌةبيه كلذب نودادزي اوناك ىلاعت

 نيدلا باهش خيشلاو «يرمغلا عماجب مامإلا نيدلا نيمأ خيشلاو «لمرلاو «يلحملا

 نونثي ءارمألا تعمس دقف ؛مهبارضأو «يروجابلا نمحرلا دبع خيشلاو «يريسملا

 يف لضفتم كنإف تنأ كفالخب ةبيهو اًيظعت كلذب اودادزاف «عضاوتلاو ريخلاب هيلع

 نيديرم اونوكي مل ءالؤه نإف اًضيأو ءتفصتا نإ نيباصنلا مسق نم ةخيشملا
 .ءارمألا دنع نيمولظملا يف تاعافشلل

 ريقفلا جاتحي :لوقي -ةفرشملا ةكم ليزن - ”يناوزاكلا اًيلع يديس تعمس دقو

 يلع يديس لماكلا خيشلا مهنمو )١/ 47١(: ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا يف ينارعشلا يديس لاق )١(

 ؛هيلإ تددرتو «ةثاعستو «نيعبرأو «عبس ةئس اهيف هب تعمتجا «ةكم ليزن -هنع ىلاعت هللا يضر - يدنمهلا

-41- 



 هقوط يف هسأر سبليو كحضي ال :يأ ؛ةسبلو ةسلجو ةشيع ىلإ :ثالث ىلإ لصفتملا

 .ىهتنا ءفوصلا ةماعلاو ةبحلا سبليو «ركفتملاك

 يف دجهتلل ؛فيضلا ظاقيإب اونتعي نأ ءارقفلا يصوي نأ خيشلل يغبني كلذكو

 راص دق ٌقلخ وهو ؛ءاطغلاو شرفلاو ؛ماعطلا هماعطإ يف هب مهئانتعا نم رثكأ ليللا

 .ملعأ هللاو ,نامزلا اذه يف اًبيرغ

 همصاخ اذإ هسفن ىلع ةجحلا مهدحأ ةماقإ نيرواجملا ملعي نأ خيشلل يغبني

 تغلاب كنأ الول :هسفنل لوقيو هلبقي ملف «تاقايسلا هيلع قاسو هلعن لّبق مث ؛هوخأ

 حلاصلا فلسلا ءارقف هيلع ناك (ى ؛ةوسقلا هذه لك كيلع هبلق يسق ام هئاذيإ يف

 ؛هيخأ ىلع هسفنل ةجحلا ميقي اهنم دحاو لك ريصي نأ نيريقفلا ىلع حبقيو

 ديريف «(مهبولق ىلع قلخلا ةاعارم هيلع :كلذ يف ةتكنلاو «امهنيب ماصنخلا مودي كلذبو

 ةجدملا لعجي هبر |مهنم دحاو لك ىعار ولو ءاًلاظ ال اًمولظم هسفن لعجي نأ ٍدحاو لك
 هكلل## يفصرملا ىلع يديس ناكو «ةدابعلا نم هل قلخ امب لغتشا مث ؛هيخأل هسفن ىلع

 دس كلذ نوك الإ ؛هيخأل هسفن هنوك ىلع ةجحلا دبعلا ةماقإ يف نكي مل ول :لوقي

 ريثك ناكو ؛عوجلا ةرثك نم محل ةيقوأ هيلع دجت داكن ال ندبلا فيحن ًادهازو ءأعرو ًاملاع ناكو ّيلإ ددرتو
 عجري مث فوفصلا فارطأ يف لصيف مرحلا يف ةعمجلا ةالصل الإ هتيب نم جرخي ال ةلزعلا ريثك تمصلا

 هل ريقف لك «هراد شوح بناوج يف نيقداصلا ءارقفلا نم ةعامج هدنع تيأرف هراد ينلخدأو ؛ةعرسب

 ام «ملعلا يف علاطملا مهنمو «بقارملا مهنمو «ركاذلا مهنمو «يلاتلا مهنم ىلاعت هللا ىلإ هيف هجوتي صمخ

 رصتخم اهنمو «يطويسلا ظفاحلل ريغصلا عماتملا بيترت اهنم تافلؤم ةدع هلو «هلثم ةكم يف ينبجعأ

 يفصن يناطعأو «دحاو ةقرو يف بزح عبر رطس لك هطخب فحصم ىلع ينعلطأو «ةغللا يف ةياهنلا

 ال ثيح نم ًاييظع الام تقفنأ ىتح هتكربب جحا يلع هللا عسوف دلبلا اذه يف ةرذعملا كل :لاقو ؛ةضف

 .هنع هللا ىضر ءبستحأ
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 سكعلا مكح نإف «ةيافك كلذ يف ناكل ؛هسفن ىلع ىلاعت هللا ةجح ةماقإ ىلإ يقرتلل

 .ىهتنا ء.سكعو ساكتنا كلذو ؛سكعلاب

 عم عضاوتلا ماقم ىلإ ةيوازلا ءارقف لسري نأ :اًضيأ خيشلل يغبنيو ملعاف

 ريخلا ين اوعضاوتيل كلذو ؟حالصلا يف هيأ نود هنأ دحاو لك ىري ىتح «مهاوخإ

 هيخأ نم ًالاح نسحأ هسفن ىأر ريقف لك نإف ؛اًضعب مهضعب عفنيو «مهناوخإ عم

 .نيربكتملا نم هنوكل ؟؛ىلاعت هللا تقمل ضرعتو «هتبحص ةكرب مرح

 نارقأ نم رخآ خيش قح يف عوقولا نم مهرذحي نأ :هل يغبني كلذكو

 اك ؛هتقيرط نم ريخ مهقيرط نأو ؛هتعامج نم دحأ ىلع مهسوفن اوري وأ ؛مهخيش

 .نيبم نارسخ هنإف «نيديرملا بلاغ هيف عقي

 ؛ًاليل ءوضولا يف سوسوتلا نم نيرواجملا نم اًدحأ نكمُي الأ :خيشلل يغبنيو
 ةالص نع ةراهطلاو ءاجنتسالا يف ةسوسولاب اولغشنيف ءضعبل مهضعب هبشتب

 سوسوتيلف ؛مهدحأ سوسوتي نأ دبالو ناك نإو «تاعكرلا بلاغ نع وأ «ةعامجلا

 ؛هنع دعابتلاب ىلوأ فوجلا لخدي ام نإف ؛هجرف نم جرخي ايف ال هفوج لخدي اهيف
 اهبأ كلذ اوملعاف ؛بوجولا نود ءاجنتسالا بابحتساب :ةمئألا ضعب لاق كلذكو

 هلل دمحلاو «ةمقللا يف كلذ اوسكعاو «ةراهطلا يف ةسوسولا نع اوهبتناو ؛ناوخإلا

 .نيملاعلا بر

 مل نيذلا ءارقفلا يف ام ةيوازلا يف نيدّبعتملا ءارقفلل نيبي نأ :خيشلل يغبنيو

 ؛؟كلذ وحنو لاقثألا لمحو قدٌّصلاو ةنامألاو ةمدخلاك ؛ةنسحلا تافصلا نم اوديقتي

 ؛مهملع سلاجمو ؛مهداروأ مهعم رضحي مل نم ىلع دبعتلاب مهسوفن اوري الئل

 نم-رضخ خيشلا تخأ نبا - دمحم خألا نم رصح يف تنك دقو ءبجعلاب اوكلهيف
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 هروضح ىلع حجرت دق تافص هيف اذإف ترظنف «داروألا يف انعم هتبظاوم مدع ةهج

 اذإو «حابصلا ىلإ ءاشعلا نم جحلا قيرط يف لعشملا هلمح اهنمو «ةنامألا اهنم داروألا

 لمع يف ناسنإلا هلمعتسا اذإو «ةلحرملا وحن هلمح ًالثم ةبون يف هوخأ هعم ضرم

 انعم رضحي نم لاح سكع سفن ةبيطب لعف ؛بارسلا حسكو «دامرلاو بارتلا

 ؛اًدبأ ٌءوس هيف انلاب يف رطخي ال ةديعبلا نكامألا ىلإ لاغبلا هعم انلسرأ اذإو «داروألا

 يقأيسو «تعطتسا ام كناوخإ ىلع بجعلا باب دسو «ةيوازلا خيش اي كلذ ملعاف

 دحأ ينم كلذ بلط اذإ (يبايثب يبايث امهؤادفو «ينابلتلا ىلع دلولاو وه هبايثب هنم ركذ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ضوع بلط الو فقوت ريغ نم ءارقفلا نم

 يف هدنع بيصن هل نم اهب فرعي ةريصب هدنع هتمهوكي نأ خيشلل يغبنيو
 الثل كلذو ؛مالسب بهذا:هل لوقي هل بيصن ال نمو «ةماقإلا ىلإ هبيجيف «ةرواجملا
 ماقم نإف «كلذب خيشلا ماقم صقنيف ؛ملع ريغ ىلع ةيوازلا يف سلجا :هل لوقي

 يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو ءاهلك هلاوحأب ملع ىلع مهدحأ نوكي نأ خايشألا

 الإ بهذا وأ ةيوازلا يف سلجا :رواجي ءاج ريقفل لوقي نأ خيشلل يغبني ال :لوقي

 ,يدنع ميقي ةيمارحلا نم اًدحأ نكمأ ال انأ :صخشلل لوقي ام اًريثك ناكو ءينشكب

 خيشلا يديس ناكو ؛هدي عطقتو مايأ دعب قرسيف ءكلذ سائلا ضعب ركدتسا (برف

 لوقي هبحصي ءاج نم لكف «داتوأ اهيف ةولخلا يف طئاح هدئنع يرهوجلا باهولا دبع

 ضماف تبثي لو راخ نإو ؛كانهف تبث نإف «طئاحلا هذه يف هقدو اًدتو كل ذخ :هل

 .ىهتنا «كليبس لام

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ ملعاف

 دالوأ نم ةيوازلا لافطأ نوءرقُي نيذلا ءاهقفلا رمأي نأ :اًضيأ بشلل يغبنيو
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 ةالصلاو ءاجنتسالاو ءوضولا ةيفيك لافطألا اوملعي نأ :مهريغو نيحالفلا

 وأ ةأضيملا ىلإ مهدحأ جرخي الأو «نيرواجملا نم مهتقفرو مهملعم عم «بدألاو

 الإ هتاود نم بتكي ال كلذكو :كلذ يف هنذأتسي نأ دعب الإ مهيخأ لعنب ًالثم قوسلا

 اهنع اولغتشي الو «تميقأ اذإ ةعاجلا عم اولصي نأ نيزيمملا ملعيو «هناذكتسا دعب

 مهنورمأيو «نيلصملا ىلع مهتاوصأب اوشوشيو «قيرطلا اوطيحيف «مهحاولأ ةءارقب
 .ريخما ةبحم ىلع اوبرتيل ؛درو اهيف ناك نإ ءاشعلاو حبصلا دعب ةيوازلا درو روضحب

 «ملعلاو نآرقلا هلافطأ ملعي|مهنع هللا يضرح سابع نب هللا دبع ناك دقو

 نع رفس وأ ضرمب ةيوازلا رابك لطعت |مبرو ؛نيرخآ موق رابك موق راغص :لوقيو

 دجسملا اويحأو «ةعامجلا ةالصو «درولا ةءارق يف مهماقم لافطألا ماقف «روضحلا

 ىتح ؛ةعانقلاو ةفعلا لافطألا اوملعي نأ :ءاهقفلل يغبني كلذكو ءركذلاو نآرقلاب

 ىتح نوموقي الو لب «هيلع نومحدزي ال مهيلع اهقرفي ةيدهب دحأ لخد اذإ اوريصي
 اودوعت اذإف ؟مه ل الإ اهب ىتأ ام هنإف ءاهنم مهنامرح نم نوفاخي الو «مهيلع وه اهقرفي

 ؛مهل ىلاعت هللا هاطعأ ءيش لكب ةعانقلا ىلإ ىلاعت هللا ءاش نإ اوقرت ةعانقلاو ةعئقلاب

 رذحيلو «ليلقلا كلذ نوقحتسي ال مهنأ نوري لب ؛ةداعلا يف ًاليلق اًئيش ناك ولو

 «نيفلكم ريغ مهمأ نيمعاز هقفلا مهميلعتو «لافطألا بيدأت يف لهاستلا نم ءاهقفلا

 «فيلكتلا نس نوغلبيف «مهيلع قرفي يذلا ىلع مهماحدزاب دجسملا يف ءاغوغ ريصتف

 نم ةيدهلا اوظفحو ءاوماق اذإ لافطألا بيدأت ءاهقفلا ىأر نإو «لاحلا كلذ ىلع مهو

 .هب اولمعاو ءاهقفلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛كلذب سأب الف فيفخ برضب بيقثلا دي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ءدجسملل ةقصالملا تويبلا يف اتكاس وأ اًرظان ناك اذإ :خيشلل يغبثي كلذكو
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 هيف رمعي ناك «يعرش ,ةيرط ريغب فقولا نم ءيش ذخأ يف لهاستي الأ اًقلطم وأ

 «دجسملا يف هفرصيو «نمشب اهموقي نأ ريغ نم هتيبل ةراشنلاو ةراجنلا ذخأيف ؛ةرامع

 هل يغبني ال كلذكو هتل#يفونملا ةيماشلا نبا رداقلا دبع خيشلا مدقلا اذه ىلع ناكو

 الإ تيلب ولو هرصح نم اًئيش ذخأي وأ «هتيب يف هب دقي دوقولا تيز نم اًئيش ذخأي نأ

 .فقولا ةهج ىلع كلذ لثم ضيوعتب

 يف عرشي الأ ءركذلا سلجم ءارقفلاب حئتتفي نم ملعي نأ :خيشلل يغبني كلذكو

 هللا اي روتسد :هلوق دعب الإ مهتكسي الو هللا اي روتسد :هبلقب هلوق دعب الإ ركذلا

 نذإلاك هنأل ؛هب سأب الف «عراشلا نم كلذب ماعلا نذإلا دبعلا عم ناك نإو اذهو

 الإ ينارقأ نم ًالعاف بدألا اذهل تيأر امو ءاهنم هجورخو كلملا راد لوخدل صاخلا

 .اهردق ردقي ال هسفن يف دبعلا اهدجي ةوالح هلو «ليلقلا

 وأ ركذلا سلجم حتفي نمل يغبني ال :لوقي هتلل# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 ىلع قحلا نم نذإلا عامس دعبو «هللا اي روتسد :هلوق دعب الإ متخيو حتفي نأ همتخي

 ةالص ىلص اذإ لعفي اى ؛حارشناو هبلق يف هدجي حاسفناب وأ «ماهلإلا كلم ناسل

 .ىهتنا ؛ةراختسالا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,يخأ اي كلذ ملعاف

 ؛!اًضعب مهضعبل مهتوادع راهظإ نع ءارقفلا ىهني نأ :خيشلل يغبني كلذكو

 ةلفغلا مدع عم هيخأ ةوادع مهدحأ متكي لب ءاهب ثوللا نع ءارقفلا ةقرخل ٌةنايص

 ءامهنع عرشلا يبن يتلا ءانحشلاو ةعيطقلا نع جرخيل ؛اًراهبنو ًاليل سفنلا ةدهاجم نع

 :ناحرس نب نسحلا دشنأ دقو

 رِئاَرَّسلا َنْيِضِفْبُم اًرْهَج َنيبحُن مهام نيَفيِرْشلا َيبْيِسَواَنأ
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 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هب لمعاو كلذ ملعاف

 «مهخيش هرجه نم اووأ اذإ ةيوازلا ءارقف رجزي نأ :خيشلل يغبني كلذكو

 قح يف بدألا هملعت دصقب هوؤي نأ الإ مهللا .هخيشل ناك ريخ هيف ناك ول هنإف

 هيلع قفشأ هرجه يذلا هخيش نأ ءارقفلا ملعيلو «نمأي الف هيلإ عجريل ؛هخيش
 يفو ؛هيخأ قح يفو ؛هسفن قح يف ءاسأ دقف هاوأ نم لكو «هل اًبيدأت هرجه امنإو ؛مهنم

 «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «بيدأتلاو رجحلا ةعفنم لطبي هءاويإ نأل ؛خيشلا قح

 عرشلا مكحب هنع ضرعأ دق هللا نإف ؛هنع خيشلا ضرعأ نم لك نع اوضرعأو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «رهطملا

 مهرمركيو «هيلإ نيددرتملا مهخيش باحصأ اوبحي نأ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 نم لكو ؛مهخيشل اًماركإ ىذألا نم لعف ام مهعم لعف ولو ؛مهنم اًدحأ اوردابي الو

 كلذ اوملعاف ؛بذاك وهف هتامث دعبو هتايح يف هباحصأ مركي ملو «خيشلا ةبحم ىعدا

 بر هلل دمحلاو ؛مهباستنال هللا ءايلوأ ميظعت ىلإ اوقرتت هب اولمعاو «ءارقفلا اهيأ

 .نيملاعلا

 «قح ريغب هل ةملظلا لكأ نع هتيواز فقو يمحي هنأ :خيشلل يغبني كلذكو

 ءارقف ءاطعإبو .فقولا باتك يف هل نيع ام ردقب الإ هنم لكألا نع هل ةفعلاب كلذو

 نم ةيوازلا فقو ىلاعت هللا يمحي كلذبف هلام نم هتجاح نع داز ام عيمج ةيوازلا

 :وهف اهفقو ىلإ ءالؤه نم دحأ ضرعت ىتمو «نيساكملاو برعلا خياشمو فاشكلا

 اذه تبرج دقو «ءارقفلا قاقحتسا مدع وأ ؛خيشلا وأ فقاولا صالخإ مدعل امإ

 ليطرب ّيِلإ اهفقو ىلع انملكت موي نم ةيوازلا باج جتحي مل كلذلو ؛ةبرجتلا لك بابلا
 ربدأو «قح ريغب اًئيش اهفقو نم يسفنل تذخأ ول يننأ ملعأ انأو ؛ةملظلا نم دحأل

1 



 ملكتي نم لعجي ىلاعت هللاف ؛اهيمحي انم دحأ ردق ام هللا دابع نم اهيف نوميقملا ءارقفلا

 لاغتشالاب اهيف نيميقملا ءارقفلا ىلع نميو ءاًئيش اهنم لكأي ال انتوم دعب نم اهيلع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوتومي ىتح هللاب

 ؟هرجه ريقف يف هدنع اوعفشي الأ ةيوازلا ءارقف ملعي نأ :خيشلل يغبني كلذكو

 دقو «ةيعرشلا رومألا ريغ يف الإ نوكت ال ةعافشلاو ءيعرش هجوب الإ هرج ال هنأل

 ىلع بجيف «نيدلا يف شغ كلذ نأل ؛نيديرملا تالز نع زواجتلا ميرحت موقلا عمجأ

 تاذ نم ديرملا للذ ىلع هرطاخ بيطي نأ ىلإ خيشلا ىلع اوربصي نأ ةيوازلا ءارقف

 هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ءاضرلا وأ هنع وفعلا قحتسي نيح هسفن

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ليقلا سلاجم يف سولجلا نم نيرواجملا عنمي نأ :خيشلل يغبني كلذكو
 ريقفل سيلف «دجاسملا ىلإ نيددرتملا ايندلا ءانبأ هيلع امك ؛اهريغو ةيوازلا يف لاقلاو

 «ريغ ال بك هللا ةرضح ىلإ هبرقي اب لاغتشالا ةيوازلا يف ماق ام هنإف «كلذ يف هريغك

 يذلا ريقفلا امأو ءايندلا ءانبأ نوطلاخي نيذلا نيرواجملا ةلهج اهب ىلتبي ةبيصم هذهو
 .نيمآ ؛كلذ هيلع ممتي هللاف ءكلذ لثم نم ملاس وهف «نيعومجملا نم اًدحأ طلاخي ال

 سلجم يف سلجو مكدحأ يهتني نإو «هب اولمعاو نورواجملا اهيأ كلذ اوملعاف

 ؛كلذ ىلع هيخأ لضف ركشيو سلجملا كلذ يف مقيلف ءهوخأ هزمغو لاقلاو ليقلا
 دمحلاو ؛كلذ دعب مكدحأ هيبنت كرتيف ههجو يف سبعي الو «ةرم يناث ههيبنت ىلإ دوعيل

 :تملاعلا بنوا

 وه هترمث نم لكأيل ؛هناتسب ىلإ هاعد دحأ بيجي الأ :خيشلل يغبني كلذكو

 ناك كلذو «قح ريغب سانلا لاومأ لكأ ةلمج نم كلذ نأل ؛ءايح ا فيسب هناوخإو
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 انمعطتو «كناتسب يف انيلع مزعت ىتم :ناتسب هلو ةيوازلا ىلإ ددرتي نمل ناسنإ لوقب

 لافطأب هيلإ نوبهذيف «ينالفلا مويلا انئش :نولوقيف «متئش تقو يأ :لوقيف ؟هنم

 لمع هنوفلكيو ؛هحالص دبي مل يذلا هرمث نوعطقيو «ناتسبلا يف نودسفيف «ةيوازلا

 اولاق ابرو «سرغ لمع يف ناسنإلا بعتي ام رثكأ مويلا كلذ هنوبعتيو ؛ماعطلا

 «مويلا كيلإ ءاج ام كريغ ىلع كمدقيو كبحي يديس نأ الول :ناتسبلا بحاصل

 ىلإ ءارقفلا قيرط نع جورخ هلك !ذهو «لجرلا ىلع كلذ دعب ةنملا م نولعجيف

 هيلإ اوبهذي نأ ناتسبلا بحاص مهلأس ول الإ كلذ يف لحلا سيلو «نيباّضنلا قيرط
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «اّرارم هنم كلذ نوكيو ؛مهنم ضيرعت ريغ نم ءادتبا

 نإو ءمهتيواز فقو ةفايض نم اولكأي نأ :ءارقفلاو خيشلل يغبني ال كلذكو

 ملاظملاو مراغملا ةرثكل نامزلا اذه يف قاض دق حالصلا لاح نأل ؛ممل فقاولا اهلعج

 حالفلا ةأفاكم نع ءارقفلا زجععو «ةالولا ةيشاح نم نامزلا اذه يف هيلع تثدح يتلا

 ابرو «حالفلا ىلع ةفايضلا اوبثر نيح يضاملا نمزلا يف سانلا ناك اى ؛هتفايض ىلع

 نطاب يف لزني كلذ لثمف ؛ماكحلاب ديدهتلاو «ةظلغلاب هنم اهذخأو هيلإ يناجلا بهذ

 تلكأو ؛اًموي تصخرت دقلو «هانبرج | لقثلاو ةرارحلا نم ةراجحو اًران ريقفلا

 زوك هيلع تبرشف «لقثلاو رانلا نم تكله الإ تنك اف ةفايضلا نم ةجاجد كرو

 ال ةهبش هيف اًئيش تلكأ اذإ ينأ :كلذ دعب ّلع هللا ّنَم مث ينطب نم هتيقلأو «ءام

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف ءقوسلا نم يسمولفب هتيرتشا ولو «ينطب يف ثكمي

 نم ماعطلا بياطأب مههاوخإ راثيإ يف مهسوفن اوضوري نأ :ءارقفلل يغبنيو

 وهف «ةهكافلا وأ ماعطلا ءيدر مهنع لضف ىتمو «كلذ ريغو نيتو بنعو بطر
 «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ء.مهضعب قدصو راثيإلا يف مهتدص مدع ىلع ليلد
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 ركنأف نيقداصلا نم مكعم دحأ لكأ اهبر هنإف «ءارقفلا ةقرخ اورتشتل اولمعاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مكيلع

 ةفيظو ىلع ىعسي نيرواجملا ءاهقف نم اًدحأ نكمي الأ :خييشلل يغبني كلذكو

 ؛ءاينغألا نم ةفيظولا كلت بحاصو اًريقف يعاسلا ناك ولو «مهضعب هيلع امك ؛دحأ

 جرخ دقف كلذ يف لءاست خيش لكو «نيملسملا ىذأ نمو «ةءورملا لالحنا نم اًيوره

 فئاظو ىلع هيعس نم ىلوأ ناك بارتلا ريقفلا فس ول لب «نيحلاصلا قيرط نع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كتعامج نيد ىلع فخو «خيشلا اهبأ كلذ ملعاف «سانلا

 الو دجسملا نم جرخي نأ «ةيلعف وأ «ةيلوق ةيصعم يف عقو ريقف لكل يغبنيو

 دجو اذإو «تارامألا بابرأ نم ناك نإ «لوبقلا تارامأ دجوو «بات نإ الإ هلخدي

 رصقلا ءارقف نم اًدحأ تيأر امو ءدجسملا لوخد هل ذئنيحف ةبوتلل لوبقلا ةرامإ

 لخدي نأ أرجتي ال ناك *# صاوخلا يلع يديس اهاعار اك دجاسملا ةمرح ىعار

 ىلع ثكمي اًدحأ دجسملا يف دجي ملف دجسملا ءاج اذإ ناكو «سانلل اًعبت الإ دجسملا

 اولمعاو نيرواجملا اهيأ كلذ اوملعاف هل اًعبت لخديف دحأ يتأي ىتح دجسملا باب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب

 هوبري نأ اًريغص اًّدلو فّلَحو مهخيش تام اذإ :ةيوازلا ءارقفل يغبني امثو

 ىتح نيولتلاو ةيبرتلا يف مهيلع هربصو «مهل هتيبرت ىلع هدلاول ةازاجم ؛هيلع اوقفشيو
 وأ ةرم يف مهفلاخ اذإ هجوع ميوقت مدعو هلامهإ هل يغبني الو الاجر اوراص

 خيشلل ةفيلخ مهدحأ راص اذإو ءاوشاع ام اًدبأ هوحصنيو هجوع اوموقي لب ؛نيترم

 نم الو «مايقلا نم الو «ديلا ليبقت نم هنكمي الف هخيش دلو عم بدألا هل يغبني

 الو ,ناعوج هخيش دلوو عبشي الو ءضرألا ىلع هخيش دلوو شارف ىلع سلجي
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 .لاوحألا رئاس يف اذكهو «نايرع هخيش دلوو ىستكي

 كلذكف «هللا هجول خيشلا مكملع ايكو ؛هب اولمعاو ءارقفلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هللا هجول هدلو اوملع

 ةدنجلاك ؛هسبلك اوسبلي الو مهخيش عم اوبدأتي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبني اممو

 نع جرخ دق خيشلا نإف ؛«كلذ وحنو ةداجسلا ىلع ةالصلاو «ناسليطلا ءاخرإو

 «هتسائرو «هنطب ةوهش يف اًقراغ مهدحأ نوكي ابر ءارقفلاو «سوفنلا تانوعر
 "م

 دنع كلذ ببس تقم *”ثيأو دقو «صالخإلاو حالصلاب هفصو بحو

 هيلإ رظنف «ةبلغمل ىخرأو ةداجس هل لمع هنأ كلذو ؛يثيرحلا سابعلا يبأ يديس

 سانلا وجهي رعاش لمعو ريخلا نم هيف ناك ام عيمج نم تلأسف ءبضغ ةرظن خيشلا

 .ةيفاعلا هللا لأسن «تام نأ ىلإ

 سسك ماك راه تآ 78 لك 50
 مهب حتتفي نأ خيشلا هل راشأ نم لك عم بدألا كولس :اًضيأ مهل يغبني امو

 حاتفتسالا ىلع هومحازي نأ مهل يغبني الو «نآرقلاو ملعلا يف مهنود ناك ولو سلجملا

 هللا ةرضحو هلك نآرقلا ظفحي نمم ًاليذ رهطأو ءاّبلق ىفصأ ناك ابر هنأل ؛سلجملاب

 بهذلا حجريو ءايندلا بحي ناسنإلا مادامو «بولقلا ةراهطب الإ ميدقت اهيف سيل
 اولمعاو كلذ اوملعاف «سانلل ةرضحلا باب حتفي نأ حلصي الف نابزلا بارتلا ىلع

 .مكاده ىلوتي هللاو ءاًنطابو اًرهاظ متشع ام هب

 ماتيألاك ؛هللا لوسرو ىلاعت هللا هيلو ناك نم ماركإ ةيوازلا ءارقف ىلع نيعتي اممو

 وأ مهنم اًدحأ متشي نأ ءارقفلا نم دحأل يغبني الف ,فارشألاو ناجرعلاو نايمعلاو

 ىذأ فيرشلا وأ ميتيلا نم عقو نإو «مهيلإ اودنتسا نمل اًماركإ ؛هبرضي وأ هبسي

 هللا نم مهيلع ريداقملا نايرج يف رمألا وه امك ؛ربصلاو كلذب اضرلا ءارقفلل يغبنبف

 كعك



 اذهو «كلذ وحنو «نييثنألا ربكو ماذحجلاو صربلاك ؛قلخلا نم دحأ ةطساو الب ىلاعت

 اهيأ كلذ اوملعاف «ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ لثم هيعاري اذحأ تيأر ام بدأ

 .مكاده ىلوتي هللاو «هب اولمعاو ناوخإلا

 لاعنلا نم اًبيرق هتنازخ يف فح. صملا لعج مدع :مهدحا ىلع نيعتي ام كلذكو

 هرجأي ولو «ةولخ هل نمم دحأ دنع هعدي لب ؛ةقرسلا هيلع فاخ ولو دحاو فر يف

 هتموسات عضو اًسوسوم ينيعب تيأر دقو «ملعلاو ثيدحلا بتك كلذكو ءرهش لك

 «ماعنألاب هيبش اذه لثمف .هفحصم اهيف ةفق يف دجسملا رصح ىلع اهب يثمي يتلا

 .مكاده ىلوتي هللاو .مكيبن ةعيرش بتكو مكبر باتك اومظعو كلذ اوملعاف

 وأ ليل نم ةعاس ثدح ىلع مهدحأ ثكمي الأ هلعف نيرواجملا ىلع دكأتي امو

 نطابلا امأو ءفورعمف رهاظلا امأ ءنطاب وأ رهاظ ثدح ىلع كلذك ماتيأل وأ «راهن

 ايرلاو «دقحلاو «لغلاو ءدسحلاو ءربكلاو «ةسائرلا بحو ءايندلا ةبحمك وهف

 نأ يغبني الف «ةّضاخلا هللا ةرضح دجسملا نإف «هنطاب هرهاظ فلاخي نأب قافنلاو

 نم بجعتأل ينإ هللاو :لوقي هلي نيدلا لضفأ يحأ ناكو ءنورهطملا الإ اهيف سلجي

 مث ,ثدحلاو وهسلاو ةلفغلا عم دجسملا يف ةماقإلا ىلع مهتردق يف نيرواجملا ءالؤه

 ىتأ اذإ ناكو .هلوخد ىلع تردق ام ةمئألا فلخ ةعامجلا ةالص الول :لوقيو فلحب

 ىتح ينظفحا راتس اي :لوقي وهو «رمجلا ىلع سلاج هنأك اًرفوتسم سلجي دجسملا يف
 بر هلل دمحلاو «هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «هتاكربب هللا انعفن «جرخأ

 .نيملاعلا

 اوماق اذإ هترضحلو هلل ًيظعت اودادزي نأ :نيرواجملا ىلع دكأتي امم كلذكو

 شتفيو ءدجسملا يف نوسلاج مهو مهدنع ناك يذلا ميظعتلا ىلع ةدايزو «ةالصلل
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 يدي نيب فقي نأ لبق اًعيمج اهنم بوتيو ءاهنع هللا هان يتلا ةنطابلا هتافص مهدحأ

 ةدع ىلإ كلذ هرج دحاو بدأب لمع نمو «نوقداصلا ءارقفلا هيلع ناك اى هبر

 هللاو ؛هيلع اولمعاو كلذ اوملعاف ءسكعلابف دحاو بدأب لمعلا كرت نمو «بادآ

 .مكاده لوتي

 اًسرع ةيوازلا خيش لمع اذإ اهتقو لوأ يف ةالصلا مهركذت نيعتي امم كلذكو

 مهدحأ لهاست اميرف «كلذ ريغو بطحلاو ءاملا لقنب ؛هيف ةدعاسمب مهرمأو ءاّبهم وأ

 نم ةعامج ضعبل كلذ عقوو «تقولا جورخ ىلإ كلذ هرجف اهتقو لوأ ةالصلا كرتب

 ةيصعم هلمع يف لصح هنإ:لاقو «ماعطلا كلذ نم لكأي ملف خايشألا ضعب ءارقف

 .ه#ض هنم لكآ الف

 دعب الإ اهب هناوخإ نم اًدحأ ملعي الأ ةميلو لمع اذإ :ةيوازلا خيشل يغبنيو

 :ةحلاص ةين روضح ريغ نم هتدعاسم يف مهدحأ فلكتي نأ اًقوخ ؛خبطلا نم غارفلا

 وأ ؛دلولا رّوهط ىلع انمزع دق انيلع مكرطاخ :هلوق نم ريقفلا ناوخإ مهف اهبرو

 «ةدعاسملا يف مهل ضيرعت كلذ نأ ىتأ يذلا دولوملل ةقيقع لمع وأ «هجيوزت

 بر هلل دمحلاو ؛كلذ لثم نم ّرف ةءورم هل نم لكو «ةرابع نسحب ةذاحش تراصف

 .نيملاعلا

 نم ملع نإ الإ مهدحأ ةوخأب مهدحأ حرصي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبني اممو

 نم هتمذ ةءارب مدع يف دحأ فقوت اذإو «هتانسحو هلام يف هتمساقم يف ةحاسلا هسفن

 ىتح هلايع ىلع قفنأ ًاليوط اًرفس هوخأ رفاس اذإو «هأربأو هنع هاطعأ هيلع وه نيد
 نم هقتعأو هنع رانلا لزن ربصلا ليلق هآرو رانلا يف هوقلي نأ ةينابزلا دارأ اذإو «عجري

 ببس اذهو «كلذ نع تكس الإو ةوخإلاب هيخأل حرفيلف كلذك ناك نمف ءاوخد
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 هيلع يفوخ وأ ءاهقحب مايقلا نع يزجعب يملعل ؛ةبحصلا ينلأس نمل يتاخاؤم مدع

 ىذألل لامتحالا ةرثك مهرومأ ةدمع اولعجي نأ :نيرواجملا عيمجل يغبني اممو

 ةضايرلا ماقم يف مهنأل ؛مهناوخإ نم مهنع بجي مل نم لك ةبحمو «سانلا عيمج نم
 مدعو «ىذألا لامتحا نم ةضايرلا يف عفنأ ءيش مث ام هنأ ىلع اوعمجأ دقو مهسوفنل

 .كلذل ناوخإلا عيمج مهلي هللاف .مهسفنأ نع باوجلا

 ريصي ىتح ريقفلا لقع لمكي ال :لوقي هللا# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 كاذأ الو «تردكت ام حابملا هاوه يف هيتقفاو ول :هسفنل لوقيو «هاذأ نمل رذعلا ميقي

 .ىهتنا هضارغأ يف هيقفاوت مل يتلا هيلع ةملاظلا تنأف

 مهعم كريس بعت الإو «ةيوازلا يف كناوخإ عم هب لمعاو يخأ اي كلذ ملعاف

 :اودشنأ انه نمو

 51 1 نهامُةَلاَوُدَع ىرينأ ٌرخلا ٍلَع اينُدلا ِدَكَن نِمَو

 رومأ نم نيغرافلا ايندلا ءانبأ مهنع رفن نم لك اوبحي نأ :ءارقفلل يغبني امو

 امك ءرصبلا فعضتو بلقلا يسقت مهتيؤرو «هللا نع مهنولغشي مهنإف «ةرخآلا

 نم وهو «ايندلا ءانبأ هنع رفن نم ردكتي نأ ريقفلا لقع ةفخ نم نأ ملعف .برج

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «قيرطلا بلط يف هقدص مدع ىلع ةلدألا ربكأ

 لكل مهرجزو ءاًضعب مهضعب تاروع رتس :ةيوازلا ءارقف عيمج ىلع بجي امو

 ىلع هل ةبوقع ؛صقنلا كلذ ريظن يف مهدحأ عقي الثل ؛اًصقن هيخنأ نع لقن نم

 يتلا ةصيقنلا كلتب رواشي نأ مهدحأل يغبني الو «هيلع هللا هردق اميف هيخأل هترياعم

 اًدلو وأ اًقيدص هتلزب راسي نم هل ىلاعت هللا ضيقيف ءاّدلو الو اًقيدص اهيلع علطا
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 ."(رَتُس رتس نم :حيحصلا ثيدحلا يفو «(1> :ابنلا) © اًناَمو ُآَرََج 1»

 ا

 الإ ايندلا لابعأ ىلع اهلك ةي دورخألا لامعألا راثيإ :نيرواجملا عيمدب يغخبني امو |

 هنزح نم رثكأ هتاف اذإ ليلا مايق وأ ءركذلا سلجم تاوف ىلع نزحيو ءهنم مهدحأل داب

 هيف ركذ سلجم هتوفي موي لك نأ كلت يف هقدص ةمالع نمو هزيزعلا هدلو توم ىلع

 اوملعاف «ةيعاد هل دجي ال كلذ دارأ ولو لب ؛كحضي الو «برشي الو ءهيف لكأي ال

 ياام زوق كرو عر مد ركاز كارز ءاوارتسار كل

 .نيملاعلا بر

 ملع نإ الإ ؛ةباطخلا وأ «ةمامإلا ىلع محازي نأ نيرواجملا نم دحأل يغبني ال

 نم اًئيش اًبكترم ناك ىتمو ؛ةنطابلاو ةرهاظلا ساندألا عيمج نم صولخلا هسفن نم

 وأ ةمامإلا كلت نم ةعانتماف ةهومدق: ام نومومأملا اهيلع علطا ول يتلا لئاذرلا
 ىلع محازي يذلا ريقفلا دزيلف «نيئارملا نيقفانملا ةلمج يف لخدي الثل ؛بجاو ةبطخلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءرخأتي وأ مدقتيو «تازيملا هذهب هسفن هناوخإ ىلع ةساترلا

 ؛ةيوازلا نلخدي يتاللا ءاسنلا نم دحأ ىلإ اورظني نأ نيرواجملل يغبني الو

 راد نم جرخ نم وأ «خيشلا ىتأ نم اييسال ؛كلذ دعب ام اًردخ اهرازإ يف ولو

 ؛هتمرح كهتنا نم لك ىلع ءالبلا لزنأو «هيلع ىلاعت قحلا راغ ابر خيشلا نإف ؛خيشلا
 ىلع رضأ اهنأل ؛ةيبنجألا ةأرملا ةيؤر نم مهدحأ ةدعر ةيوازلا ءارقف ىلع بجاولا لب

 موي هللا هرتس ةروع ىلع ايندلا يف اًتمؤم رتس نم» :ثيدحل ريشي خيشلا نأ ىرأو ءاذكه هيلع فقأ ل(١)

 ١7499(. مقر« 159 /4) دمحأو (18975 مقر « 178 )1١/ قازرلا دبع هاور .«ةمايقلا

 هأأه د



 .يراضلا عبسلا نم ريقفلا

 ءدجسملا وه يذلا ؛هراد يف همرح ىلإ رظني نأ ىلاعت هللاب نمؤي نمل يغبني الو

 يف بناجألا ىلإ رظنلاب مكسوفن اوحماست الو «كلذ اوملعاف ؛عرشلا نم نذإب الإ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاّدبأ هللا تيب يف مهو رزألا

 اوعقو نيذلا مهناوخإ نم دحأ ءاردزا مدع :نورواجملا ءارقفلا ىلع بجي امتو

 لامتحال ؛مهنم ريخ هنأ مهيف داقتعالا بجاولا لب ؛ةيوازلا نم اوجرخأو «ةليذر يف

 ,روفلا ىلع مهيلع ىلاعت هللا بات نكلو حيحص وأ «لطاب مهنع عيشأ ام نوكي نأ

 ناوخإلا اهيأ مكايإف «ثيدحلا يف درو امك *«ُهَل بْنَ آل ْنَمَك ِبْنَّذلا َّنِم ُبْيَتلا»
 مكسفنأ ىلع اوفاخت نأ مكيلع بجاولا لب ؛ةشحافب هوسبك نم ىلع مكسوفن ةيؤرو

 .مكاده لوني هللاو «هيف عقو (يف اوعقت نأ

 ؛ملعو «نآرق نم ؛لئاضفلا باستكال ةيوازلا يف سلج رواجم لكل يغبنيو

 لب ؛كلذ ريغو ةفاظنو سابلو لكأم نم رهاظ ىلإ تفتلي الأ ءقيرط كولسو
 ريعشلا زبخن نم هسفن تماق ىتمو «هللا ىلإ هبرقي امث هلاغتشا نوكي نأ هيلع بجاولا

 قاضو «هبايثو هتمانع لسغب ىنتعا وأ «ةنشخلا ةبحلا سبل نمو «مادأ ريغب سانلل

 يف ءيش هنم ءيجي ال هنأ اوملعاف «هبلق خسو ىلإ تفتلي ملو ءاهخسو نم هردص

 ةبجلاب مهدحأ ثكمي هللل# يفصرملا ّلع يديس دنع نوديرملا ناك دقو «قيرطلا

 مهو سانلا ةيؤر الإ اهلسغب هركذي ال ءرطفلا ديع ىلإ رطفلا ديع نم ةمايعلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ديعلا يف مهبايث نولسغي

 )١( ؛هنئسا يف هجام نبا هأور )١519/1(: «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو )1١/ ١9١(.
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 ؛مهراز اذإ مهخيش ريغل ديرم هجو يف مهدحأ شبي الأ نيرواجملل يغبنيو

 هداسف ببس ناك امبرو ؛هخيش قيرط نع دسفنيف ؛مهتقيرط ىلإ ليمي نأ هيلع اًقوخ
 مهتتيرط نسحل ال ءاهلهأ راز يتلا ةيوازلا كلت عبطل هعبط ةقفاوم هخيش نع

 عم مدقلا تباث ديرملا كلذ نوكي نأ الإ مهللا ءوه هخيش ةقيرط ىلع اهحيجرتو

 اهيأ كلذ اوملعاف .هماركإو ههجو يف مهتشاشب نم ريقفلا ىلع سأب الف .هخيش

 ريغ نم ولو ؛هريغ عم بدألا اومزلاو مكخيش عم مكبولق اوظفحاو «ناوخإلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هملع

 مهماقأ ام عيمج يف ةرخآلا مهتمه نوكي نأ ةيوازلا يف نيرواجملا عيمجل يغبنيو

 «شارفو «ةأضيم مداخو يئالم نمو ءنذؤمو .فقو يباجو «بيقن نم هيف خيشلا

 يف اولخد ولو ليلق لك مهتين دقفتي نأ خيشلل يغبنيو كلذ ريغو سلجللا يف دشنمو
 دقو «داصرملاب مهل سيلبإو مهنع لوئسم هنأل ؟؛لوألا يف ةحاص ةينب فئاظولا هذه

 كلذلف ءايندلل مهسوفن تتفلت مهيلع نامزلا لاط |ملف ةح اص ةينب ةعامج يدنع لخد

 مكيأ :مه لوقأو ,تامكحمب مهمكحأو صالخإلاب يناوخإ ركذأ ليلق لك تنك

 حدمف اًئيش دحأ هيطعي الف يبنلا حدمي مكيأ وأ «مولعم الب هتفيظو ةرشابمل حرشنم

 اوملعاو ؛«كلذ وحنو ايندلل وه ذخأ نم رثكأ كلذب حرشنيف اًراسي هوطعيف هريغ
 .مكاده ىلوتي هللاو «رارقلا رادل مكلامعأ روجأ اورخداو ناوخإلا اهمأ كلذ

 وأ اًقلغم بابلا ىأر اذإ هيخأ ةولخ باب مهدحأ قدي الأ نيرواجملل يغبنيو

 عوشخ هيف توصب هللا الإ هلإ ال هل :لوقي وأ هوخأ جرخمي ىتح ربصي لب ؛اًدودرم

 ةيعمج لاح يف ريقفلا نوكي دقف هتولخ باب ىلع سلج الإو كاذف هباجأ نإف «بدأو

 مهضعب لب ريقفلا ىلع نوكي ءيش قشأ نم كلذو «قدلاب قرفتيف كلك هبر عم بلق
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 .دمحلا هللو كلذ انقذ دقو «بابلا قد نم هيلع نوهأ فيسلاب ههجو برض ىري

 دوسألا دابللاب هتيواز شرفي هكللا# ركاذلا نيدلا جات خيشلا انخيش ناك دقو

 اوملعاف ءاوشّوشتيف ؛مادقألا عقو يوالخلا باحصأ عمسي ال ىتح نأضلا دولجو

 مهضعب قد دقف مكناوخإ يوالخ باوبأ ىلع قدلا اوبنتجاو «ناوخإلا اهيأ كلذ

 ؛تام نأ ىلإ روقم ىلع دعقأ رخآو ؛موي دعب يمعف هينيع يف ام هل لزنف ريقف ىلع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 رثكي نأ اًفوخ ؛دراو لكل ةفايضلا باب اودسي نأ ةيوازلا ءارقفل يغبني اممو

 نإو «نامزلا اذه يف امّيسال عروتلا كرتو بصنلل مهدحأ جاتحيف فويضلا مهيلع

 الف اياوزلاو فيرلا نم هيلع نودري نيذلا هناوخإ فيضي نأ مهدحأل دبالو ناك

 جرخأ هنأ عقو نإو «هدنع ةهبشلا نم اًكاس ناك ام الإ ممل جرخي الو ؛ممل فلكتي

 اًرارم كلذ تلعف دقو «ةرخآلا يف هتدهع نم جرخيف هب مهملعيلف ةهبش هيف اًماعط

 | .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «عنتمي نم مهنمو لكأي نم فويضلا نمف

 ىلع مونلاب الو ءرتو ريغ ىلع مونلاب طق اولهاستي الأ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 ءيش نوعأ نم ةراهطو رتو ىلع مونلا نأ موقلا برج دقف نطاب وأ رهاظ ثدح
 تيأرف ءاشعلا ةنُس ريغ ىلعو رتو ريغ ىلع ةرم تمن دقو «ليللا مايق ىلع نوكي
 مل نم» :كي هللا لوسر لاق :يل لوقي وهو «ليللا ثلث ه# بلاط يبأ نب ىلع مامإلا

 تكرت ام ةعقاولا كلت نمف "«ةضيرفلا كلت هنم لبقت مل ةلفان ةضيرف لك عم ٌلصُي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهدعب يتلا وأ اهلبق يتلا ضئارفلا نئس نم ٌةنُس

 .يفشك ثيدح وه )١(
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 هتادم ىلع اًسايق ةلبقلل قيربإلا هجوي الأ ءالخلا تيب لخد اذإ ريقفلل يغبنيو
 هنإف ًالثم تيبلا وأ دجسملا يف قيربإلا عضو فالخب ؛ىرسيلا لجرلاب لوخدلا يف
 مهقيرابأ اوأرو هاقناخ اولخد اذإ حلاصلا فلسلا ناك ىتح «ةلبقلل نوكي نأ يغبني

 ,ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ةنسلاب مهئانتعا مدع ىلع كلذب نولدتسي ةلبقلا ريغل

 مكدحأ جاتحا امبرف «دبيقت عضوم ىلإ مكناكم نم متجرخ اذإ مكح قيربإلا اولمحاو

 ؛ةبلع يف ريصيف ءام اهؤالخ تاضيح يف دجي ملف ةأضيم لخدف طئاغلاو لوبلا ىلإ

 ىلع هتروع فشكب وأ ةساجنلاب هخطلت نع ىنغتسا ءام هيف قيربإ هعم ناك اذإف

 .كلذ اوملعاف «جرخي نمو لخدي نم ةرضحب ةأضيملا

 مهدحأ مضي نأ ةيوازلا خيش نم ركذلا اونقلت نيذلا ءارقفلا عيمجل يغبنيو

 عضخي نأ اًبلق تلخد اذإ ديحوتلا ةملكب قئاللا ذإ كلذل ًالهأ هسفن ىري الو ؛هسفن

 هل لاق ول ىتح «ريكن الو ءايربك ةيقب هسفن يف هدنع ريصي الف َقِبك هللا ةمظعل لذيو

 دبع يديس مدقلا اذه ىلع ناكو ؛هل عضخل كيبرأو كنقلأ ىلاعت رخآ خيش ديرم

 رحبلاب فيصولا دمحم خيشلاو .حلصم نب ميلحلا دبع خيشلاو «ينيريدلا زيزعلا
 خيشمت نم :هباحصأل يعافرلا نب دمحأ يديس اهلاق ةيصو رخآ نأ مدقت دقو «ريغصلا

 يف ةرعش رخآ اونوكو «هلجر اولبقف اهولبقتل هدي مكل دم نإف ؛هل اوذملتف مكيلع
 .ىهتنا «سأرلا يف عقت ام لوأ ةبرسغلا نإف ؛بنذلا

 تمفق امل ةلخنلا ىلإ بوقعي اي رظنا :لاقو «مداخلا بوقعي ىلإ تفتلا هنأ مث

 ولو ءاهدحو اهيلع اهلمح لقث ىلاعت هللا لعج فيك ناريجلا ىلع تفرشأو اهردصب

 تدمو تعضاوت ١ نيطقيلا ةرجش لإ رظناز دحأ اهدعاسي ال تلح ام كلم

 دحأ جاتحي ال تلمح ام هتلمح ولو اهريغ ىلع اهلمح هللا لعج فيك ضرألا ىلع اهدخ
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 .ىهتلا ءاهلمح لقثي ىتم سحت الو لب اهدعاسيل

 .مكاده ىلوتي هللاو هليصحت ىلع اولمعاو ءارقفلا اهيأ كلذ اوملعاف

 مهدحأ ريصي ىتح ايندلا يف نيدهاز مهلك اونوكي نأ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 يداني هنأ ىلع مزاع رمألا يلو نأ عمس اذإو .هسفن نود هيخأل رفو الإ ظحلا بحي

 الو ءيش ءارشل مايألا كلت اهجرخي الف ءسولف هدنعو ًالثم ددجلا سولفلا لاطبإب

 ؛هيلع ةراسخلا نوكتف هدنع يهو ءرمألا يلو اهيلع يداني ىتح ريصي لب ؛نيداقول
 ولو «هب اولمعاو كلذ اوملعاف ناوخإلا هب ترمأو تارم قلخلا اذبم انأ تلعف دقو

 بر هلل دمحلاو ,ءيش ىلع رمألا رقتسي ىتح هوجرخت الف دحاو ديدج مكدنع ناك

 .نيملاعلا

 اًدعاق لصي الو ءاّئاق ةالصلا ىلإ ردابي نأ مهدحأ ضرم اذإ ءارقفلل يغبنيو

 عجوب ناك اذإو «ةعيرشلا بتك يف ررقم وه (ى ةليح لكب مايقلا نع زجع اذإ الإ

 تومي نأ لامتحال لستغي مل نإ ةرم لك بقع أضوتي ءالخلا لوخد هنم رركتو نطبلا
 هتذخأ امل ةرم لك بقع لستغي صاوخلا ميهاربإ ناك دقو برج امك ملكتي وهو

 اذإو 5# نيعبسلا بقع تاهف ةرم نيعبس هتوم موي يف ءاملا لخد هنأ ىتح نطبلا
 الو دقاعت كلذ نإف «هيف وه امث رثكأ اًعجو رهظي الف هدوعي هوخأ مكدحأ ىلع لخد

 هيلع لخدي نأ لبق ناك !ى هتجاح ردقب هعفري لب هل دئاعلا لجأل هتوص ضفخي

 ةيوازلا يف اوضرم اذإ مكناوخإ اومدخاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ءدئاعلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛متضرم اذإ مكمدخي نمب ىلاعت هللا مكيزاجيل

 نم اهبوعمسي يتلا قيرطلا رارسأ نم اًئيش ركذي الأ نيرواجملا ىلع بجيو

 ىتفتساو هعضاوم نع ملكلا فرح اهبرف الإو «خيشلا دقتعيو اهب نمؤي نمل الإ خيشلا
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 مهقفشأ ناكل ريخلا كلذب هدصق ناك هنأ ولو «دلبلا يف ةراغلا هيلع نشو خيشلا ىلع

 مهللا نيمآ كلذب لمعلا انناوخإ قزري ىلاعت هللاف «هانعمب هربخي ناكف خيشلا كلذ نغ

 .نيمآ

 لوط دعب الإ مهخيش توم دعب ائيقي وأ ةفيلخ ءارقفلا ميقي الأ يغبنيو

 فالخب خايشألاك ريصت الو رصب ذوفن هدنع سيل مهلثم نأل ؛هرمأ يف ةراختسا

 نذأتسا وأ «بيقنلا كلذ بيقن يف ىلاعت هللا نذأتسا |مبر هنإف ؟هتايح لاح يف خيشلا

 نع ىنغتساو «ةبوتلا باحصأ نم ثيدحلا باحصأ وأ ,ءبطقلا وأ هللا لوسر
 بر هلل دمحلاو «كلذ يف خايشألاب هبشلا نيرصاقلا ءا رقفلل يغبني الف «ةراختسالا

 .نيملاعلا

 ال اًئيمآ نوكي نأ ةيوازلا ءارقف ىلع اهريغو ايادحلا قرفي يذلا بيقنلل يغبنيو

 سوفن نأ نئارقلاب ملع نأ الإ دحأ نع دحأ ّنمَيف «ءارقفلا نيب ضرغلاب يشمي
 يف مالكلا عاس ىلع هسفن نطوي نأ بيقنلل يغبنيو ءادبأ دئازلا كلذب ةبيط ءارقفلا

 هذه» :اًئيش هباحصأ نيب مسق امل لَك يبنلل مهضعب لاق دقف نيرواجملا ةافج نم هقح

 .ىهتنا ,”(هللا هجو اهم ديرأ ام ةمسق

 فقو يف لخد نم لكو رظانلاو يناجلاو بيقنلاو خابطلا اهبأ كلذ ملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «سانلا نم ال هنم مكرجأ اوبلطاو َكِبَو هللا اولماعو ةيوازلا

 تلحخد يتلا ايادهلا نم ءيش أ نب ريغصلا هدلو نكمي الأ خيشلل يغبنيو

 يه ا(نإ ةلاصألاب ةيدها كلت نأ نئارقلاب ءارقفلا ملعي نأ الإ سانلا لبق ةيوازلا

 )١( «كردتسملا» يف مكاحلا هاور )115/1(:
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 مهيلإ اًدحأ لسرأ ام خيشلا الولو .هعم ءارقفلا كرشأ وأ اهنع عروت هنكلو «خيشلل

 «لسعلاو نمسلاو جاجدلاو زوألاو منغلاو رقبلا نيب ةيدهلا يف قرف ال مث ةيدحلا كلت

 همف يف اهلخدأو ؛ةمسقلا لبق ةحافت ذخأف زيزعلا دبع نب رمعل ريغص دلو ءاج دقو

 دقل :لاقو «حافتلا ىلع اهامرو هيلع اًرهق همف نم اهجرخأو هكنح رمع كسمف

 .ىهتنا ؛ةعطق يبلق نم عطقأ (نأكو يدلو مف نم اهتجرخأ

 ؛كل مهتعاط تدرأ نإ كسفن ىلع كناوخإ رثآو ةيوازلا خيش اي كلذ ملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اوبلاطي الو ؛مهاوخإ قوقحب مهسوفن اوبلاطي نأ ةيوازلا ءارقف عيمج يغبنيو

 نم ةمئاشم مهنم دحأل يغبني الو .حلاصلا فلسلا هيلع ىرج اى مهقوقحب مهناوخإ

 ريغ الو «هرقتحا نم راقتحا الو «هباتغا نم ةبيغ الو ؛هملظ نم ملظ الو همتش

 :ىروشلا)# اهلك هَكْيَس وكيس اًورَجَو 9: :لاق دق عراشلا ناك نإو ءرومألا رئاس نم كلذ

 اهفورح يف ةمتشلا كلت لثمب ةلباقملا اهطرش نم نإف عوقولا ةزيزع ةيلثملا نأل ٠*(

 يأو «ةدايز ريغ نم لوألا موتشملا يف ترثأ ام ردقب هلهأو موتشملا يف اهريثأتو

 دقو ءابيسال ىلوألا ةمتشلا ىلع اهيف ةدايز ال ةيناثلا ةمتشلاب هتلباقم نأ يعدي صخش

 علخ اى ةئيسلا مسا اهيلع علخو اهلثمب اهدكأو «ةئيس ةازاجملا ةئيس ىلاعت هللا ىمس

 .ىلوألا ىلع

 ةلباقملا مدع ىلاعت هللا لهأ راتخاف كلذ دعب حالصإلاو وفعلاب ضرع مث

 كلذ اوملعاف :# ةرخآلاو ايندلا يف مهاخأ اوحماس مث ,مهسفنأل اًطايتحا كلذ لجأل

 يف أرقيو ركذلا سلجم نم ميبي نم ىلع حبقي هنإف «ةيوازلا يف هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ
 ىلوتي هللاو ءاهيلع نوجرفتي سانلاو لهاج عم متاشتي فقي نأ «ملعلاو نآرقلا
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 ةيوازلا يف اهلعج يتلا مهخيش داروأ مهروضح نيرواجملا ىلع دكأتي امو مكاده
 يف هددم عضو دق خيش لك نإف «ريبك وأ ريغص نم روضحلا يف مهدحأ لهاستي الو

 هللا نم دقو «خيشلا بحصي ىل هنأكف هل لصح ددم الب ةيوازلا يف سلج نمو هبزح

 نمو «حابصلا ىلإ ةعمجلا ةليل يعم نورهسيف ةعامج دعب ةيوازلا يف ةعامج ىلع ىلاعت

 نمو «راهنلا ةوحص ىلإ حبصلا ةالص دعب نمو «رصعلا ةالص ىلإ ةعمجلا ةالص دعب
 ةقرفملا مهتءارقو قرفملا مهركذ ىلع ةدايز ليللا نم ةريبك ةعطق ىلإ ءاشعلا ةالص دعب

 هذه يف مهبر مهتسلاجمل اًريخ مهنيد نع مهيزجي ىلاعت هللاف :ةنس نيسمخ نم وحن ةدم

 اًدبأ رصم اياوز نم ةيواز يف نآلا دجوي ال اذهو «رخآآ تامهمب مهلاغتشا عم تاقوألا

 همعن ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلاف ءايندلا كولم ربكأل كلذ رسيتي مل لب دهاشم وه امك

 .ىصحت ال يتلا

 نأ خايشألاب عمتجي نمل يغبني ال :لوقي هللا صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 هماعط يف مهضعبو «هدرو يف هددم عضو مهضعب نإف ءاّدبأ هدرو روضح يف لهاستي
 ناك يذلا ددملا هل لصح ناسنإ ىلع هرصب عقو اذإف هتظحالم يف مهضعبو «هبارشو

 ةشارف يف هماقأ نمف «هبسحي ناسنإ لكل هددم عضو مهضعبو «داروألا ةءارقب لصحي

 اًبيقن وأ فقولل اًبناج هماقأ نمو «كلذ يف هددمف ًالثم ةأضيملا ةمدخ وأ ةداقو وأ

 ناكو ءاذكهو «كلذ يف هددمف خبطي وأ زبخي وأ نجعي هماقأ نمو «كلذ يف هددمف

 ىلع خيشلاو «يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلاو «يلوبتملا ميهاربإ يديس مدقلا اذه ىلع

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر نيدلا لضفأ يخأو «صاوخلا

 ايف اوسكعت الو ,مكتيواز سلاجم نع اوبيغت الو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف

 ردق نوبوجحملا فرع ول هللاوو ءاوّسكتنتو اوسكعنت مكخيش دي ىلع هيف هللا مكماقأ
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 نم بلاغ نكلو ءائزح اوتامو مهرمأ نم ترطفنال كب هللا ةسلاجم نم مهتاف ام

 رثأتي ناك كلذلو «خيشلا الإ كلذ رادقم فرعي الو «ماعنألاك داروألا نع بيغي

 سلاجم هتتاف ابر لب ؛هتاف ام رثأتي امم رثكأ سلاجملا كلت نم اًثيش مهدحأ تيوقت ىلع

 رثأتي هنأ عم كحضبو لكأي حبصأ مث حابصلا ىلإ ءاشعلا نم ةعمجلا ةليل ىلاعت قحلا

 هلل دمحلاو ؛كلذ لثم نم يباحصأ عيمج ظفحي هللاف ءايندلا تحس نم فصن هتاف اذإ

 .نيملاعلا بر

 شوشي نأ اًقوخ ةلعل ةدشب هتنازخ باب مهدحأ حتفي الأ نيرواجملا بدأ نمو

 ةرضح العو لج قحلا ةرضح نإف «ىلاعت هللا عم بلق ةيعمج يف نوكي نمث دحأ ىلع
 الإ عمست الف «(308 :هل) 6 نمت ٌتاَوْصْأْلا ِتَعَمَحَو إف :ىلاعت لاق عوشخو ةبيه

 اذإ امل هقلقل ال ريصي ىتح راخبلاب هنئازخ ةبض حلصي نأ رواجملل يغبنيف اًسمه
 ريقفلا هجو برض نأ مدقت دقو ءاهب سانلا مارحإو ةالصلا ةماقإ تقو اهحتف

 اهيأ مكلافطأ اوملعف «ىلاعت هللا عم هبلق ةيعمج نم هجارخإ نم هيلع فخأ فيسلاب
 يف نيسلاج متمدام مكنويع اوحتفاو ؛مكاده ىلوتي هللاو بدألا اذه نيرواجملا

 نإ ءاضرلا نيعب مكيلإ رظان وهو هترضح يف هللا يدي نيب مكسوفن اودجت دجسملا

 بهاوملا وبأ خيشلا يديس دشنأو ءاوبدأتت ل نإ طخسلاو بضغلا نيع وأ هعم متبدأت

 :حشوم نم

 هردَئلَهيِرْكِفَدِيي ةّرصضقلا يفر فاح تأ

 .نيرادلا يف مت نسحألاو مكخيشل اوعمسا مكيلع هللابف

 نم مكخيش هب مكرمأي ام عيمج :لوقي تلي يفصرملا اًيلع يديس تعمسو
 مهنإف «ىلاعت هللا ةسلاجمل مكليهأت ماقمل ديهمت وه امنإ سوفنلا ىلع ةقاشلا لامعألا
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 ةنسحلا تافصلا يف ةكئالملاك ناك نم الإ ىلاعت هللا ةسلاجمل حلصي ال هنأ ىلع اوعمجأ

 :ىلاعت لاق اًراهنو ًاليل هبر ةدابع نم لمي ال ريصي ثيحب ةينابرلا ةراهطلاو
 م رو م را د ا -

 َكْيَر مآ ْيكَذأَو 9 :ىلاعت هلوق امأو 0٠١ :ءايبنألا) * َنوعفي ال را ليلا نوحي

 وأ «ءافعضلا عيرشت كلذف رصعلا دعبو حبصلا دعب يأ (؟5 :ناسنإلا) © ةايصأو ك3
 رمتسا نيتقولا نيذه يف ىلاعت قحلا عم ةظحل مهدحأ سلج اذإ نيذلا لمكلل 8 ٠ 0 325 0 ا .٠ و

 مترجع نإو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف رخآلا تقولا ىلإ ىلاعت قحللا عم هروضح

 هلوقب ًالمع ًاليصأو ةركب مكبر ركذ نع اوزجعت الف اًراهنو اليل ركذلا ةموادم نع

 .(6 :ماعنألا) © َنيِولعْلا بر لِ كمملاو 9 :ىلاعت

 ىلع هبر سلاجي ركاذ لك ام :لوقي هللا صاوخلا ايلع يديس تعمسو
 هسفن ىلع مكح ىلاعت هنإف دادمإلا هترضح نم هيلع ضيفي ىتح دوهشلاو فشكلا

 لحخدي مل نمو «ةيناسفنلا تانوعرلا باحصأ نم اًدحأ هترضح لخدي ال هنأ

 سلجم يف هترضح يف هللا عم هبلق روضح يعدي نمل لاقيف دادمإلا نم مرح هترضح
 مل نذإف :هل انلق .ءيشب تسسحأ ام :لاق اذإف ؟ددملا نم كيلع ضيفأ اذام ًالثم ركذ

 .هارت ال نكلو «كسيلج اًديز نأ ملعت ىمعألاك تنأ انإو «فشكلا ىلع هسلاجت

 ةداهشلا ملاع دهشي دبعلا مادام :لوقي هت يثيرحلا سابعلا ابأ يخأ تعمسو

 دحأ ملعي الف هللا عم نوكي كانهف ملاوعلا نع باغ اذإف هللا ةرضح نع بئاغ وهف

 .ىهتنا ؛ةنسحلا قالخألا نم ىلاعت قحلا هحنم ام ردق

 عم رضحي اهبحاص نإف ةياهنلا امأ ةيادبلا ماقم يف خألا اذه هلاق يذلا اذهو

 بر هلل دمحلاو ؛هقح قح يذ لك يطعيو «دحاو نآ يف قلخلا عمو ىلاعت قحلا

 .نيملاعلا
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 ىلإ يقرتلا نع مهفوقو ببس نع مهخيش اولأسي نأ :ءارقفلا بدأ نمو
 نوكي امنإ يقرتلا نإف «ةيوازلا يف يتلا داروألا ىلع مهتبظاوم عم ءايلوألا تاماقم

 تانئسح اهم هل بتكي ناك نإو «داروألا سفنب ال داروألا يف يذلا صالخإلاب ةقيقح

 يناوخإ كلم ىلع يلايللا نم ةليل يف تعلطا يننأ يل عقو دقو ءاهب ظفلتلا ثيح نم
 دحاو لكب لوقأ يدارم هل تلقف «دحاو لك ةلع تفرعو ةبوازلا يف يدنع نيميقملا

 يف نيلئاسلا مه اونوكي ىتح ىلوأ كلذ كرت :تلق مث «هيقرت مدع ببس ىلع هنذأ يف

 اهئاود بلطو هتلع نع لاؤسلا دحاو لك مهلي ىلاعت هللاف مهرظنأ نآلا ىلإ انأف .كلذ

 .نيمآ مهللا ,نيمآ

 ملف اًريخ ناسنإلا بلط اذإ تيبلا اذه دشني هنتلث# يفصرملا ىلع يديس ناكو

 :كلذ هل قفتي

 ٍدَشَر يِذَو ٍّيَع يِذ َنْبَب اَم َقْلَخاَو ثرمأ اَم رادْقألا لقنب يِتَلْيِح اَم

 جنرانلا ةرجش ىلع ىلاعت هللا همر رضخ خيشلا يتيبرت دلاو عم تررم دقو

 نيسمح نم رثكأ اهل نإف ؛ةرجشلا هذه ىلإ رظنا :لاقف «نيروسلا نيطخب رئبلا دنع يتلا

 ىلع تقاض ضرألا نوكل ةرمث الو اًعورف دزت مل :ةدحاو ةلاح ىلع يهو ةنس

 نأ ىلإ ةدحاو ةلاح ىلع ىقبي ةلع هلاعأ يف ناك اذإ ريقفلا كلذكف «نظلا يف اهقورع

 .ىهتنا «ةلعلا كلت لوزت وأ تومي

 دوجو مدع يف يلاح تركذت دقو الإ كلذ دعب ةرجشلا هذه ىلع تررم ايف

 .نيمآ ريخب انل متخيو ءانب فطلي هللاف يقرتلا

 لوقيو مالكلا اورصتخي نأ خيشلا دنع اومكاحت اذإ :ءارقفلا بدأ نم كلذكو

 نم تقولا مهسفنأ ىلعو خيشلا ىلع اوعيضي الثل كلذو «يخأ ىلع ملاظ انأ دحاو لك
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 لك ديريف اًريثك ىقمحلا هيف عقي اذهو «كلذ نم مهأ يه رومأ كانه نإف «ةدئاف ريغ

 يف تقولا نوعيضيف «كلذ ىلع ةلدألا ميقيو مولظم هنأ هيف سانلا دقتعي نأ دحاو

 .مكاده ىلوتي هللاو ؛هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛مهسوفن ظوظح

 ءاًضحم اًديقت نآرقلل مهتوالتو مهركذ اولعجي نأ :ءارقفلا بدأ نم كلذك

 مهيلع فلخت كلذكو «مهبولقو مهماسجأ يف يتلا ماقسألا نم ءافشلا هب اودصقيو

 ذذلتلاو مونلا هعنم نم لصافملا تابرض وأ جنلوقلا ضرم هب ناك نم نأ اك داروألا

 هل لصحو هاوادف ءادلا اذه نم كيوادأ انأ صخش :هل لاقف «بارش وأ ماعطب

 هب لمعاو «يخأ اي كلذ ملعاف «هيلإ نسحي نأو هلضف ركشي نأ بدألا نمف «ءافشلا

 .مكاده ىلوتي هللاو

 يف نيرواجملا مهناوخإ نم دحأ مهراز اذإ ةيوازلا :ءارقف بدأ نم كلذكو

 يف يذلا هخيش ماعط مهدحأ يردزي نأ اًفوخ لكأملا يف هل اوطسبي الأ ىرخأ ةيواز

 لع للاعت هللا ركشيل ةقاطلا بسح ففعتلا هل نورهظي لب ؛هبلق ريغتيف «هتيواز

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «هيلع هبلق دسفي الو .هخيش ةيواز يف يتلا ةمعنلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو عرشلا عابتا ىلإ سفنلا عبط نع اوجرخاو هب اولمعاو

 ءاش ام الإ ءايلوألا نم تيم وأ يح ةرايزلا اوجرخي الأ :مهبدأ نم كلذك

 وه سيلف تاومألاو ءايحألا خايشألا عيمج نع هينغي هخيش ري مل ريقف لكو خيشلا

 اورواشو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف «هفراعم نم وه انإ خيشلا كلذل ديرم

 اهب مكيبري ةملك لكف الإو كاذف مكل نذأ نإف ًالثم ةفارقلا ةرايز ىلع مكخيش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,خيش فلأ ربق ةرايز نم مكل لضفأ مكخبش

 الأ لظلا لايح وأ نيظبحم مهتيواز تحت دحأ لمع اذإ :مهبدأ نم كلذكو
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 زوجي ال مرحم رمأ كانه نوكي دق هنإف «خيشلا هل نذأ اذإ الإ كلذ ىلع مهدحأ جرفتي

 لثم ىلإ طق نوتفتلي ال ةيوازلا يف ةعامججب يلع ىلاعت هللا رم دقو «هتيؤر الو هعامس

 لوط ةالصلاو نآرقلاو ركذلاب نيلوغشم مهدجأف ليللا يف اًرارم تجرخخو ؛كلذ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف «ةليللا

 ىلإ جرخ مث مهدنع اًرواجم ناك نمل ةوادعلا اورهظي الأ :مهبدأ نم كلذكو

 نإ مث ,ةعاس ةبحص نع لأسي ناسنإلا نأل ؛ةفرح وأ ةعنص لمع وأ ىرخأ ةيواز

 ءمكنم حارتسا دقف ارش تناك نإو ءاهكرت يذلا وهف هل اًريخ مكدنع هترواجم تناك

 هلل اًدابع اونوكو» :لَي هللا لوسر لاق دقو «لهس رمألاف اًرش الو اًريخ ال تناك نإو

 .ملعأ هللاو ”«اًناوخإ

 مهيلع لخاد لك رش نم ىلاعت هللاب اوذيعتسي نأ ةيوازلا ءارقفل يغبني كلذك
 «ريبك ريمأ هيلع لخدي ريقف لق هنإف ؛مهدرو يف نوءرقي مهو رباكألاو ءارمألا نم

 مدع ىلع ليلد ىوقأ نم كلذو «ةدايسلا ءالحتسا هسفن يف عقيو الإ هدرويف أرقي وهو
 مكايإ مث «قلخلا لجأل ةدابعلا ءالعتسا نم مكايإف «ءايرلا دوجوو صالخإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .؛ةالصلا نم مالسلا دعب هقيفر مالكب مهدحأ لغتشي الأ :مهبدأ نم كلذكو

 «كلذب عراشلا مهرمأ اى ةالصلا دعب ةعورشملا راكذألاب اهنم دحاو لك لغتشي لب

 اهبأ مكايإف ؛نيرواجملا نم ريثك هب لخي بدألا اذهو «هيلع نوعلطي رس كلذلو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛كلذ ىلع مهعابتأو ناوخإلا

 )١( «دعجلا نبا دنسم» يف يوغبلا هاور )4/ 55(.

-1197- 



 مأ ةهبش هلخد له هبسك نوفرعي ال نمت ةيده نولبقي الأ :مهبدأ نم كلذكو

 الو هصخش نوفرعي ال نمت هلاح نوفرعيو «هنوفرعي بحاص نم نولبقي انإو ؟ال

 هب اولمعاف «نامزلا اذه يف بيرغ قلخخ وهو ؛ةيده هنم نولبقي ال لالحلا هبسك
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «موقلا ةنُس اويحأو

 اذإ ةعاجلاب حاتفتسالا ىلع مهدحأ محازي الأ :ءارقفلا بدأ نم كلذكو

 يف دجو اذإف ؛ يندد دس دا ة هعم ناك اذإ الإ اوركذ

 كلذب ةداع هلو مهرباكأ نم ناك ولو «ةعامجلاب حتفتسي نأ هل يغبني الف السك هسفن

 كلذ اوملعاف «ءارقفلل ةحلصم ةيوق هتميق ىري نمم حتفتسي نأب هريغ:رمأي لب
 .مكاده ىلوتي هللاو هب اولمعاو

 خيشلا وأ مكبر اونذأتساف ةجاح تأرطو ءركذلا سلجم يف مكدحأ ناك اذإو

 كلذ نإف ؛خبطلاو زبخلاو نجعلاك ةيوازلا حلاصم نم تناك نإ امهيسال اهل اوموقو

 ام مهل هئيبب نم مهنم اًفطل نأب نيركاذلا ملع الولو ءركذلا سلاجمب ديقتلا ىلع مدقم
 يف اوركذا مث مكبارشو مكماعط اوئيهف ءسلجملا كلذ ىلع لابقإلا ىلع اوردق

 مق :بيقنلا هل لوقي نأ ريقفلا بدأ ءوس نم نأ ملعف «مكدهج اولوطو سلجملا

 يف أرقأ سلاج ينإف ؛يريغ اًدحأ اورظنا :لوقيف ءدسفو ضمح الإو نيجعلا زبخاف

 للعني دحاو لك ريصيو ؛ةيوازلا جئاوحل هريغ ءاضق كرت حتتفي باب هنأل ؛ًالثم يحول
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةلعب

 ىلوي نمو ةالولا لاوحأ ركذو وغللا نع دجسملا اوهزني نأ :مهبدأ نم كلذكو

 نمت مهريغو نيرشابملاو راجتلاو ءارقفلا يف ”اوضاخو «لزع نمو مويلا كلذ يف

 .قايسلا ةئيرقب تبثملاو ءلصألاب ةحضاو ريغ )١(
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 سانلا ركذو ريقفلل امو دجاسملا ناكسل داصرملاب هنإف «سيلبإ ركذب ممل سوسوب
 هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛مهمذ نع ًالضف مهحدم يف هتقو عّيضيو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 عمتجي ثيحب ةءارقلا لوطي نأ :ةالصلا لبق يسركلا ئراق بدأ نم كلذكو

 ةماقإ يف نذؤملا عرش اورضح اذإف «ةعامجلا ةالص يف روضحلا مهتداع نيذلا سانلا

 «ةبطخلا رثأ ىلع ةعمجلا ةالصل ةماقإلاب عارسإلا يف اولاق ام ريظن روفلا ىلع ةالصلا

 تقرفت ةداعلا نذؤملا ريغ اذإف «ةالصلا ةماقإ داعيم يف ةداع رضحت بولقلا نأل كلذو

 وأ يسركلا ةءارق تناك نإ |ميسال «مببولق عمج يف بعت ىلإ جاتحاف تتشتو بولقلا

 ماظن لتخا ىتم هنإف «داروألا ةءارق يف ءارقفلا عرشي هدعبو حبصلا ةالص لبق عبسلا

 .هدعب يتلا داروألا عيمج ماظن لتخا اهيف نوكي درو لوأ يف ةيوازلا

 بيجي يرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا يخيش ناكو

 نع تفلخت ىنم :لوقيو أرقي مث روفلا ىلع رجفلا يتعكر عكري ؛حبصلل نذؤملا
 ؛يرمغلا عماج يف حبصلا دعب يتلا داروألاو عابسألا ةءارق ماظن لتخا ةداعلا

 .مكبر يف ةبحم مكتيواز راعشب اوموقو «هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 حيبستلا ىلعو ةيوازلا يف يذلا بزحلا ةءارق ىلع اومحازتي نأ ءارقفلل يغبنيو

 كرتي نأ مهنم دحأل يغبني الو ءاهدعبو ةالصلا لبق نوكي يذلا ديمحتلاو ليلهتلاو

 روكذملا برحلل نينذؤملا ةءارق نإف ءلهج كلذ اًذِإف نينذؤملا ىلع اذه لوقيو كلذ

 يتلا رومألا نم اذه سيلو «نيرواجملا فئاحص يف ال مهفئاحص يف هباوث بتكي اهنإ

 هللا ناحبس :مهلوق نع نيرواجملا ةعامج ةرم ربدأ دقو ءاهيف هماقم ناسنإلا ريغ موقي
 «ناضمر يف حبصلا ةالص لبق ةرم ةئام هللا رفغتسأءميظعلا هللا ناحبس هدمحبو
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 تعمجو تيبلا نم تجرخف «ألامشو اًئيمي نيرواجملا نع تفرص دق دادمألا تيأرف

 هللاف «ةمحرلا نم هيلع هللا ينلبج امل ددملا كلذ نم مهباصأ ىتح نيرواجملا لافطأ

 .نيمآ مهللا ؛نيمآ ... تاملا ىلإ تاريخلا لعف ىلإ ةردابملا انناوخإ عيمج مهلي

 ىلع ةبظاوملا نم لافطألا اوعنمي نأ ةيوازلا رباكأو بيقنلاو خيشلل يغبنيو

 «ناضمر يف هريغو رهزألا عماج يف (ى ةريثكلا دجاسملا ليدانق دوقو ىلع جرفتلا

 دسافملا نم كلذ يف امل ةيوازلا جراخ لمعت يتلا دلاوملا عيمجو ”نيظبحملا ةيؤر ىلعو

 ام لوأ لفطلا ريصيف «بدألا جايس يف نوديقتي ال نيذلا سانلا لافطألا فرعيو

 نيذلا ةعاجللا كلت ىلإ جرخي نأ هسفن هثدحت ةيبرتو رجز ةملك هبدؤم وأ بيقنلا هملكي

 ليدانقلا ىلع جرفتلا امأف هلاح قزمت ابرف «هريغو رهزألا عماج يف مهب فرعت
 لهأف «دلوملا كلذ يف نيحادملاو نآرقلا عامس امأو .همكح ىفخي الف نيظبحملاو

 ناسنإلا جرخي ىتح بيرغ ءىش مث اف ء.حدمو ركذو ةءارقو دلوم يف موي لك ةيوازلا
 اًحبر هب اولمعاو ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف .هلجأل اهجراخ مانيو هتيواز نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو مكلافطأل

 ةفلاخمل هرمأو مهدحأ ىلع خيشلا قيض اذإ اوحرفي نأ :ةيوازلاءارقفل يغبنيو

 يف هتسلاجم ةرثككو «خيشلا نذإ ريغب ليلق لك هتمامعو هبايث لسغك هسفن ظوظح

 سولجلا نم هعنمكو «ةيوازلا لهأل ةبراضملاو ةمتاشملا ةرثككو «لاقلاو ليقلا سلاجم
 كلذ نذإف «كلذ وحنو هنودقتعي نيذلا سانلا نيب هخيبوتو هرجزكو ؛هسلجم يف هعم

 «قلقتي الو ةيبرتلا تحت تبثيلف هل يقرتلا بلطو هب هئانتعا ىلع ةمالع خيشلا نم

 .تاناولهبلا ؛اًضيأ لاقيو ؛نيلثمملاو نيليخملا مه )١(
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 "”(«قتاوبلا يف كبسلل قفاخملا عم تبثا» :هرس سدق افو نب ىلع يديس مالك نمو

 اناتأ :لوقيف «جباثلاك ءارقفلا ةمدخو هداروأ ةءارق لعجي الأ خيشلل يغبنيو

 ٍللغن نحنو وأ «نيطلا نم نيحطلا يقنن نحنو وأ «ةءارق يف نحنو نالف ةحرابلا

 اًسلجم ناكو سلجملا طسو يف نحنو وأ «نيجعلا نم رقن نحنو وأ «مهمايث ءارقفلل
 كلتب سانلا مالعإ كلذب هتعامجو خيشلا دوصقم نأب نذؤم هنأل ؛كلذ وحنو هانا

 يف رهظ يذلا خيشلا اهيأ كلذ ملعاف «كلذ لثم نع لفاغ لعافلاو «لئاضفلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هب لمعاو رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 نم ىلع اودع ولو هبويع هل نيبي نم مهدحأ مدقي نأ :ةيوازلاءارقف بدأ نمو
 هتاجرد عفر يف عاس هبويع دبعلل نيبي نم نأل ؛اًقيدص ولو هبويع هنع متكيو «هثعب

 بوث ىلع ىأر يذلاك هبويع هنع متكي نمو ءالعو لج قحلا ةسلاجمل حلصيل

 لقاعلاف ءاهب هربخي ملف ناطلسلا شرف ىلع اهب سولجلا ىلع مزاع وهو ةرذف صخش

 يرمع لوط ترفظ دقو .هنم يفشتلا ليبس ىلع ولو هبويع هل نيب نم لك بحأ نم

 «يفشتلا نم ءيش اهطلاخي الو «ينيد ىلع ةقفشلا ليبس ىلع يبويع يل انيب نيوخأب

 خيشلا ةيوازب يصصحلا ىلع خيشلاو «يرمغلا عماجب ينيرطلا نسح خيشلا امهنمو
 امهماقم ةيوازلا يف نيميقملا يباحصأ يف نآلا دجأ | امهنع هللا يضر يريضخلا ناميلس

 .نيمآ «نيمآ تاملا ىلع مهحصن تاكربب ينعفني ىلاعت هللاف

 هللا ىلع مكرجأو «يبويع ىلع يولد ةريثك اًرارم نيرواجملا ةعالل تماق دقو

 ةلآ يهف «لمرلاو ديدحلا اهيف كبسي تالآل مسا :قتاوبلا .كبسلل مدختست فيسلاك ةلآ :قفاخملا )١(

 .ريمصلا ثدحي توص تاذ «جاجزلاب ةمعطم ذالوفلا نم
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 لوقي باطخملا نب رمع ناك دقو «مهيلع يعيبطلا ءايحلا ةبلغل كلذب مهدحأ ىو ايف

 ؟كلذ ىلع تممصو «قحلا نع تغز انأ اذإ يب نولعفت اذام :اًريثك هباحصأل

 عم اونوك اذكه مكيف هللا كراب :لوقيف «فيسلاب كسأر برضن :هل نولوقيف

 .ىهتنا ,مكتمئأ

 هجو انخيش نوكي دق :اولوقت الو «هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «سيلبإ سيبلت نم كلذ نإف ملعلا يف حيحص

 ريغ مث مهدنع اًرواجم ناك نمب اوفطلتي نأ :نيرواجملاو خبشلل يغبني امو

 قوش طق هل نورهظي الو «سانلا داحآ اهيلإ ددرتي راصو ةيوازلا نم جرخو لدبو

 رخفو «هسفن يف ىكز ابر هنأل ؛هنم رثكأ ةعاطلا يف مدق ىلع مهنأ الو «هيلع مهسوفن

 كلذ اوملعاف ءاهيف ناك يتلا ريخلا قيرط نع باجحلا نم هيف وه امل هبدأ لقو مهيلع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هب اولمعاو

 كلذب رتغي الأ اًراهنو ًاليل ةدابعلاو ديرجتتلا مدق ىلع ناك نم عيمجل يغبنيو

 رتغي الأ اًراهنو ًاليل ةدابعلا يف دبعلا داز (ملكو «داصرملاب سيلبإ نإف هيلع تومي ىتح

 تدادزا املك نسلا يف نعطو ةدابعلا يف دبعلا داز املكو «هيلع تومي ىتح كلذب

 فلتيف هلاحب بجعلا هل نيزيف ءتوم موي ىلإ هلهمأو نيحلا هل دم |مبرو هل هتوادع

 هماع لوط دهشلا صارقأ ينبي يذلا لحنلاك نوكيو ؛هرمع لوط هلمع ءيش لك

 صارقأ ىلع هم مث هنم يعرف لظنحلا ىلع حرشف ماتخلا الإ يقب امو «ةيلخلا الم ىتح
 ىلوتي هللاو «لثملا اذبب اوربتعاو كلذ اوملعاف «هتتس لوط هلمع ام عيمج زرف دهشلا

 .مكاده

 ديك نم رذحي نأ هرمع لوط ةدابعلاو ةدهاجملا مدق ىلع ناك نمل يغبني كلذكو
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 ىتح عرولاو حالصلاو دهزلاب هوفصي نأ سانلل سوسو ابرف هرمع رخاوأ سيلبإ

 ناكو كلهف كلذ ىلإ نكرف اهوحنو ٍلاوج نم اًبترم هل اوبترف ؛ملع ىلع كلذ لصو
 بهذو ءايندلا يف هرجأ اذه لجعت دقف بترملا كلذل ةليسو تناك |منإ هتادابع عيمج

 هل اوبتر ام هتدابعو هعروو هدهز الول هنإف تاريخلا نم نيديلا رفص ةرخآلا ىلإ
 كلذ اوملعاف ؛نيحلاصلا تافص نم دضلاب ناك نمل كلذ اوبتري مل مهنأ اك «كلذ

 :نيملاعلا تر هلل دملاو «نييلثإ ديك نماوردخاَو

 نم لوق ىلإ طق اوغصي الأ مهليل اهبو نيرواجملا قاذح هب رمؤي ام دّكأ نمو

 راصو هبلق برخ كلذ ىلإ يغصأ نمو ِباّضن هنإف «ءايميكلا ملع ةفرعم يعدي

 قئشو ةيوازلا بارخل اًببس نوكي ابر لب ؛نيملسملا نم دحأل هيف عفن ال اب ًالوغشم
 نيدلا لامج مايأو «يروغلا مايأ ىلع يابطصا خيشلل عقو (ى نيرواجملا نم ةعامج

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «باربلا

 صبرتي لب مهسوفن ناروث لاح ءارقفلا نيب مكحلل ردابي الأ خيشلل يغبنيو

 كلذ نآل ؛ذئنيح مهنيب مكح تدرب اذإف «مهسوفن ران دربت ىتح نيمويلاو مويلا

 نإ مهنإف ؛مهسوفن ناروث لاح مهنيب همكح فالخب مهنطاوبب هل مهدايقنال عرسأ

 ىلإ اوعجريو كلذ دعب مكحلا كلذ يضقنيف «طقف مهناسلب كلذ نوكي ابر ال اوعاطأ

 نابضغلا قالط عوقو مدعب :ءاملعلا ضعب لاق انه نمو «رثكأو اًثلاثو اًيناث ةماصخلا

 اوراص مهسوفن ران دومخ لبق ءارقفلا نيب مكحلل رداب نم نأ ملعف هلقع لزلرتل

 ةدش نم ةيوازلا نم امهدحأ جرخ اهبرو ةيوازلا يف مهرهق ماود ليلق لك نومصاختي

 «بولقلا ثيح نم امهنيب حلصيلف ؛همكحب اوضرو مهنيب خيشلا مكح اذإ مث ؛دكنلا

 مكحب اضرلل اًراهظإ حلصلا بلطب أدبي يذلا وه هيلع موكحملا نوكي نأ يغبنيو
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 فطلي نأ ءارقفلا نيب مكح اذإ خيشلا رذحيو ؛هلجر وأ هيحأ سأر لبقي مث خيشلا

 نوكي لب ةيوازلا لهأ ربكأ نم كلذ ناك ولو عاطتسا ام رخآ نود دحاول مالكلا:

 حلصلا نع زجع نإ مث قبقدتلا يف ماكحلا تازيم قوف اهنأل ؛رذلا ىلع شيطن هتازيم

 هللا نإ) :ثيدحلا يفو ىلاعت هللا ىلإ امهرمأ لكيو ءاههنيب مكحلا نع عجريلف امهنيب

 عفر مدعب ةكئالملا رمأي ىلاعت هللا نإ» :اًضيأ هيفو ."«ةرخآلا يف هدابع نيب حلصي ىلاعت

 .ىهتنا ”(احلطصي نيذه اوعد لوقيو نينحاشتملا لامعأ

 دمحأ يديس ناك دقو هب لمعيو كلذ هسفنل لوقي نأ خيشلل يغبني كلذكو

 برضي نأ ىلع اًمزاع يوقلا ىأرو نيريقف نيب حلصلا نع زجع اذإ يعافرلا نب
 هبايث هنم ريعتسيو «فيعضلا ريقفلا كلذ ىلإ دمحأ يديس ينأي ليللا يف فيعضلا

 هبرضي ناك يذلا برضلا خيشلا برضيو «يوقلا يأيف هناكم ماني مث اهسبليو
 دمحأ انأ :لوقيو ؛ههجو نع فشكي هنم ىفتشا هنأ دمحأ يديس ملع اذإف .همصخل

 ىلع ءاملا دمحأ يديس شريف خيشلا ةبيه نم براضلا كلذ ىلع ىشغي ناك امبرف

 دمحأل لصحو كنظ يف كيخأ نم كرأث تذخأ اًريخ الإ ناك ام هل لوقيو ؛ههجو

 نإ كلذ يف دمحأ يدبسب دتقاو يخأ اي كلذ ملعاف هنم كتمذ أربأو ,برضلاب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .تعطتسا

 نم مهعضاوم اوذخأيف اورضحي نأ ةعمجلا موي ناك اذإ نيرواجملل يغبنيو

 )١( «تاحوتمفلا» يف ربكألا خيشلا هركذ )1/ /91(.

 271/9 /5) دواد وبأو 2« 6 مقر 21941 /4) ملسمو ((9188 مقر «١٠5/؟) دمحأ هجرخأ(؟)

 مقر 408/1(2؟)كلامو .حيحص نسح :لاقو ؛(11١7 مقر ءالالا"/4) يذمرتلاو 441١(« مقر

 .(0551 مقر « 4الال )١1/ نابح نباو 4١١(« مقر ١« 58 ص) ؛درفملا بدألا»يف يراخبلاو ؛<©

 آه



 يف مهنوكل سانلا روضح لبق ةبقارملا وأ ركذلا وأ ةءارقلاب اولغتشيو فوفصلا
 اهيف مهتيواز ةراح تناك نإ اهيسال مهريغك هيلإ يثملا يف مهيلع ةفلك الو دجسملا

 «ناذآلا نم اًبيرق ةيوازلا اولخد اذإ ةراحلا لهأ نإف «ةعمجلا اهيف ماقي ةريثك دجاسم

 اذإ ام فالخب اهريغ يف اولص اوجرخ ابرو مهبلق رسكنا ةريثك ةعامج اهيف اودجي ملو

 ىلع مهبلق ىوقت نإف ءامكتعم فكتعملاو «ركاذ ركاذلاو ءاّمداق ئراقلا اوأرف اوءاج

 يغبني ال هنأ ملعف هدنج هعبت رسكنا اذإ ركسعلا ريمأك مهف ةينآلا ةعمجلا يف روضحلا

 ىلإ جاتحي الو ةعمجلا ةماقإ يف انوفكي نيرواجملا ءارقفلا ةعامج نإ :لوقي نأ رواجملل
 رذعل الإ كلذ يف صيخرتلا يغبني الف ةعامجلا ةرثك يف لضفلا درو دق انلق مهريغ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «يعرش

 ةليللاك ليوطلا ركذلا سلجم يف اوناك اذإ نيرواجملا عيمجل يغبني كلذكو

 ةلبقلا ىلع يشميف موقي نأ ساعنلا هقرطو رصعلا ىلإ ةعمجلا ةالص نم وأ «ةلماكلا

 كرت نم رذحيلو «لومخلاو لسكلاو ساعنلا لاوزل برحجم هنإف عجري مث «تاوطخ

 لسكلا كلذ نايرس يف موللا هيلع نوكيل هراج ىلإ لسكلاو ساعنلا ىدعتيف كلذ

 يف ةظقيلا هيلع بلغيو «ريخلا سلاجم يف ساعنلا هيلع بلغي نم ىلع بجيو «هيلإ

 ةلق الو ءًالسك ال ةبلغ همون ريصي ىتح خيشلا نم هبلق ءاود بلطي نأ وغللا سلاجم
 فلأب صخش هاتأ اذإ ركذلا يف ساعنلا هبلغ اذإ هسفن ريقفلا نحتميلو «ريخلا يف ةبغر

 نإف ءناعوج وهو ركسو تابن رطقب ةسوسبم ةفانك نحص هيدي نيب عضو وأ «رانيد

 ظقيتسا نإو «هيف هيلع مول ال هبلغ همونف روكذملا نحصلاو رانيد فلألا كرتو مان

 «خيشلا نم ءاودلا بلط هيلع بجيف ريخلا يف هتبغرب فعضل وه !نإ ريخلا نع همونف

 ةبلغ ناك ابرو «باودلا ضرم راطيبلا فرعي امك نيرواجملا ضرم فرعي هنإف
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 هرمأيف ًالثم ةيراج وأ درمأ يف قشعلاك ةمرحم ةوهشب هبلق قلعت نم ريقفلا ىلع ساعنلا
 .هئاد نم أربيف ةوهشلا كلت نع جورخلاب خيشلا

 ريقفلا بلقل دسفأ ءيش مث ام :لوقي هلل يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 برجم كلذ نإف ؛ةيوغلا سوفنلا مهيلإ ليمت نيذلا درملا بابشلا يف هقشع نم بزاعلا
 «ريخ لعف ىلع نحي ريصي ال ىتح هيف ةملظلاو ةواشغلا ثودحو ريقفلا بلق بارخل

 .ىهتنا

 ىلع هل ءازج بيط تقو لك نع بيغيل هل ةبوقع ساعنلا كلذ ناك ابرو

 نإف بو هبر ةسلاجم اهنمض يف نإ ثيح نم ةيوازلا يف ركذلا سلاجم روضحب هلهاسم

 رادقم فرعيو بوذي ىتح هترضح نع هللا هعطق ىلاعت قحلا ةرضح عطاق نم

 ةلقل روجهملا دبعلا ناسل ىلع ىنعملا اذه يف مهضعب يندشنأ دقو ءرجحلاو لاصولا

 :بيرقتلا حئاور مش اذإ انلاثمأ نم هبدأ

 ُلْسرلا الو ٌديِقُت اذه يف ٌبْيُكلا الف لمشلا ًممتجا اذإ ٌبتع كلو انل

 وُلْسَي ْمُكِلئم ىّوه نع ٍلثل ىّئاحو مكوه ٌتوَلَس دق نأ ٌدمعز

 لْمَأُه َلَوْلَكلا َنِإمُكَبحو اهّلهأ تسل ٌةوُلَس ينومولت الف

 ليشلاو رطل انيان كلن ا. يدعو كاسح ينج هدول
 ُلْذَعالو َلالَم مكنع يِنيْثُيِلو 2 ويهعو ميدقلا يٌّدو نع ُتْلُج الف

 هللا ةرضح لوخد نم مكظح تاوف ىلع مدلا اوكباو ناوخإلا كلذ اوملعاف

 ىلع ءاملا بصب ولو مكظقيأ نم لضف اوركشاو «عيدبلا لامجلا كلذ ةدهاشمو ىلاعت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مكبايثو مكهوجو

 لصي الو «ةداع مهنيب عقي نيذلا نيرواجملا وغل نع ىماعتي نأ خيشلل يغبنيو
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 نم كلذ مهبلط ريغب نيرواجملا ىلع كلذ لثم كاسمإ نإف ةداع ماصخلا دح ىلإ

 هدنع رواج نم لك ام هنأ خيشلا يديس ملع ىلع نوكيو ؛تقولل عييضت خيشلا

 نيذلا خايشألا اياوز يف نآلا مكحلا وه اك دعم تعنم ىتح ةيبرتلل اًدصاق نوكي

 لثم يف نيرواجملا تيأر لب يلوبتملا ميهاربإ يديسو «يودبلا دمحأ يديسك اوتام

 نمت رذح ىلع خيشلا نكيلف ماكحلا تويب نم ةيوازلا خيش نوكتشي نكامألا هذه

 ةروص يف ودع هنإف ًالثم ةفيظو ىلع يعسلا نم هعنميو «بيدأتلا تازيم هيلع ميقب

 نأ الإ هدنع رواجي نم ىلع ةيبرتلا تازيم ميقي نأ نامزلا اذه يف كش نمو ديرم

 نأ ىلإ ءوسلا راجلاك هعناصي نأ خيشلا لقع نمف كلذ بلطي مل نإف ؛كلذ وه بلط

 هرجزو خيشلا هوهن (لك حرفي قداصلا ديرملا ذإ ءاش اهب رواجملا كلذ يف هللا يفقي

 .بذاكلا لاح سكع ةبحم خيشلا يف دادزبو «صئاقنلاو بويعلا هيلإ فاضأو

 ةبحضأ نم ةيوازلا ءارقفل ةيده ببسب سانلل هسفن لذي الأ خيشلل يغبتيو

 نإ كلذ دعب مث ؛هتقاط بسح اهدريو سفنلا زيزع نكيلو ؛كلذ ريغ وأ ةهكافو
 ملس دقف تمسق نكي مل نإو «سفن ةزعب هيلإ تلصو دقف هل ةيدحلا كلت تمسق

 باحصألا ضعب ىلإ لسرأ دقو «كلذ ىلإ ئجلي ببس ريغب سفنلا لذ نم اًضيأ

 .ةدصاق اهدجأ ملو اهتددرف ةيحضألا مايأ يف مئغلا نم سؤرأ ةسمخ نيرشابملا

 رذتعي ءاج مث «يباحصأ نم اًدحاو ىذأ موي دعب هنإ مث هراد ىلإ بيقنلا عم اهتلسرأف

 هل حتفأ لو بهذ مث ,بورغلا بيرق ىلع رصعلا نم ثكمف بابلا هل حتفأ ملف ّيلإ

 الو هيلع بابلا قلغ ىلع تردق ام همنغ تذخأ تنك نأ ولو هلذو يرعل تيأر اف

 يسبعلا ةرتنع دشنأ دقو «هاذأ يذلا صخشلا كلذ نيبو هنيب حلصلا يف يل داقني ناك

 :ىلهاجلا
9 
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 ٍلظَحلا َسأَك ٌريلاب يِقسإَفلَب ٍةُنِليةةِبحلاةام ينقال
 لرسم بِي ريلاب دهوك وليام

 .ىهتنأ

 نع هئانغتسا يف هزعو مايق يف نمؤملا فرش» :ثيدحلا يف نإف كلذ ملعاف

 ءارقف هيف اؤرجي هسلجم يف اًدحأ عدي الأ ةيوازلا خيش ىلع دكأتي امم ملعأ هللاو "«سانلا

 نم عيمج ىلع ةمدخلاب هلضفو هتيب ىلاعت هللا هنكسأ نم ىلع حبقي ذإ ريخب الإ ؛نامزلا

 كلذ نم خيشلا رذحيلف هللا ةرضح يف هللا دابع صقني نأ نيمودخملا نم ةيوازلا يف

 اذه ىرتف ءايندلا ىلع بصنلل نيخيشمتملا ضعب يف رمألا اذه اشف دقف رذحلا لك

 ىسنو «هئثيدح انل اوركذت ال باصن نالف لوح اذهو ءاذه حرمت اذهو ءاذه حرجت

 ةبحم يف نكي مل ول يضاملا نمزلا يف نولوقي اوناك دقو ءاًباصن هلعجب هباغتسا دق هنأ وه

 كلذ يف ناكل سانلا نساحمو .هصئاقن ىري ريصب دبعلا نأ الإ موقلا قيرطل دبعلا

 هيلإ فرصي ىلاعت هللا نأ ناسنإ لك بحأو «نامزلا اذه يف رمألا سكعناف ةيافك

 ركذو «سلجم يف مصاخ اًركش اًدحأ نأ عقو اذإو «هناوخإ نود هدحو سانلا هوجو

 خيش اي كايإف .ءكحضي ناك نأ دعب ضبقناو ؛ههجو مهدحأ سبع هلئاضف ضعب

 كلذو «سانلا دنع |ىكنم لك ضغب ىلإ ليي رمألا نإف كايإ مث ءكلذ لثم نم ةيوازلا

 يف مهخيش نوقدصي ةعامج لكو نودقتعم كل تنأو نودقتعم هل كمصخ نأل

 هتفاوو «دانسإلا حيحص :لاقو 20971١ مقر « 38١ /4) مكاحلا هجرخأ :دعس نب لهس ثيدح )١(

 ركاسع نباو 623٠١ /5) بيطخلاو 23١6541( مقر « "49/9) نايإلا بعش يف يقهيبلاو .يبهذلا

 .(701' /1) ةيلحلا يف ميعن وبأو «(3517/17)

 تاقبط يف خيشلا وبأوء(٠65١١ مقر « 7448 /9) ناييإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ ؛رباج ثيدح

 . (181 /9) ناهبصأب نيثدحملا
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 قح يف هناسل طبض نم لقاعلا بذكن نأ انخيش اشاح نولوقيو «رخآلا صيقنت
 يذلا دهعلا اوضقني الأ مهاوحأ ضورفو «ءارقفلا تابجاو نمو مالسلاو هناوخإ

 :كلذ يف مهضعب دشأ دقو «قيرطلا نع ةدرلاك هنإف مهخيش هيلع اودهاع

 يِداَسُح ىوملا لع ّنّملخأل  يدابق هادي تكلم نمقايحو
 ضاعن نينا عل نريتمالو ١ :ةيقشطا نكارجتلا ندعو
 يداؤف كاذب ملعب الواررق 2 اشملا نيب وبل نْريَصأو

 داهشب يرجاحم ٌيلِْكألو اكله يف ينهازن نلعجألو
 يِداَدِو اوه يناًمويُت لحام يقع قدصب هل نَمِلْخَألَو

 نم ةيوازلا ىلإ اهادهأ يتلا ةالولا ةيده در هل قفتي مل اذإ خيشلل يغبنيو

 ؛ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ اًضوفم اهرمأ لمهي لب ؛اهتقرفت رضحي الأ اهريغو ةيحضأ
 لوقي نأ هتمذ صيلخت يف خيشلا يفكيو «ةيدهلا كلت نم ءاش ام ءاش نمل مسقيف

 يف كلذب لعفأ هللا دمحب لزأ ملو ءاهنم اولكأت الف تاهبشلا نم هذه نيرواجملل

 ىلاعت هللاف اهيف ىرج ام اهنع لأست الف ؛مهوحنو برعلا خياشمو فاشكلا يحاضأ

 ىلع ىلاعت هللا نم دقو «ريبدتلا نسحب هيف انربديو «نامزلا اذه يف انناوخإبو انب فطلي

 هللاف لكألا نم مهعنمأ نأ ينوجرحي ملف كلذ لثم نع عروتلاب يدنع ةعامج ضعب

 .نيمآ نيمآ تامملا ىلإ مهيلع كلذ ميدي

 هقحلي الثل كلذ نع لفغي الو ءاعدلا ةيوازلا ءارقف لأسي نأ خيشلل يغبنيو

 هلوقب دو هللا لوسر كلذ انل عرش دقو «مهبيترتو هل مهتمدخ هتيؤرب بجعلاو وهزلا

 يل اولأساو» :هتّمأل لاقو «”(كئاعد نم يخأ اي ينسنت ال» :ه5 باطنخلا نب رمعل

 .هجيرخت مدقت )١(
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 انأ نوكأ نأ وجرأو كك هلل دبعل الإ نوكت نأ يغبني ال ةنجلا يف ةلزنم اهنإف «ةليسولا

 ىلإ ةليل لك هلوزن يف كب هبرب لَو ىسأت اك عضاوتلا يف هب اوسأتي نأب مهرمأف "”اوه
 هلوسر ناسل ىلع كلذ هسفن ىلإ فاضأ نإ ىلاعت هنإف «كلذب هنع ربخأ (ى ايندلا ءامس

 هلعج يذلا هماقم يف دحأ فقي الو «مهتيعر عم عضاوتلا هدابع نم كولملا ملعيل هلي

 «خيشلا اهيأ كلذ ملعاف «هتيعر لوقعلا لزنتي الو «ءايربكلاو ةمظعلا نم هل ىلاعت هللا

 ؛ركذلا سلجم نم غارفلا دنع اميسال كعم نولعفي |ى تعطتسا ام ءارقفلا دي لبقو

 م ءيش لكف ةلمجلابو «رفغي ل نمم نيرضاحلا نم هل هللا رفغ نم يردي ال دبعلا نأل

 :ه# دينجلل مهضعب لاق دقو «مئاهبلا نم وهف هعم هتعامج عضاوت عضاوتلا ىلع ههبني
 اذإ كبك هللا ىلإ يتجاح ىلإ مهتجاحب ركذتأل :لاقف ؟ءارقفلا ءالؤه كدنع تلعج مل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىهتنا ؛هنع تلفغ

 نم مهنطاوب ءالج ىلع لمعلاب ةيوازلا يف ءارقفلا رمأي نأ ةيوازلا خيشل يغبنيو

 ءيش مهدحأ دنع مادامو هيخأب نظلا نسحي مهدحأ ريصيل كلذو «ساندألا رئاس

 نمف سندلا نم ءيش مهدحأ دنع مادامو هيخأب نظلا ءوس همزالو «سندلا نم

 دحاو لكف ءارقفلا عيمج ةيوازلا يف هحتف دسفي باب كلذو ءهيخأب نظلا ءوس همزال

 .اًحصن هل عمسي الف داقتعا هبلق يف هل ريصي الف «ئيسلا لمحملا ىلع هاخأ لمحي

 وهف ءوسلا هلاب يف رطخي ريقفلا مادام :لوقي هلل نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ةولخ يف نيقناعتم امان نيدرمأ ىأر ول ثيحب الإ كلذ نع جرخي الو «ءوسلا لهأ نم

 دقف ماقملا اذه ىلإ لصو نمف انب اًءوس هلاب يف رطخي ال الستغاف اجرخ مث «حابصلا ىلإ

 ناك هسفنل حصانلا نحتميلف ملعأ هللاو ؛ةيوازلا بابشب نظلا ءوس باب نم صلخ

 )١( نابح نباو «((588/1) ملسم هاور )5/ 05١(.
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 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهب هخطلي وأ ساندألا نم صولخلا يف هماقم فرعي هنطاب

 اضرلاب مهريغو نيرواجملا نم هيف ليق مالك لك ىقلتي نأ خيشلل يغبنيو
 مالكل ردكتي نأ نع لجي ةيوازلا خيش ماقم نإف كلذ يف سانلا هب يدتقتل ميلستلاو

 صقن كلذو ىلاعت هللا نود قلخلا دنع ماقملا بلطي هنأ ىلع ليلد كلذ نأل ؛هيف ليق

 .ميظع
 ىلإ ردابي نأ ريقفلا لامك ةمالع نم :لوقي هنللك# صاوخلا يديس ثعمسو

 دشأ كلذب هعفن هنإف سلاجملا يف هضقن هنارقأ نم اًدحأ نأ هغلب اذإ رورسلاو حرفلا

 ؛ليل مايقو ءدهزو عرو نم «تاريخلاو تاعاطلا هيلع تلاوت اذإ ريقفلا وأ «عفنلا

 ىلع هوحجر اذإ هسفنب باجعإلا نم ملسي نأ لب حراوج تفنكو «قلخ نسحو
 اورتسا امك ايندلا يف رتتساف مهماقم ىلإ هودر دقف هوضقن هنارقأ نأ عقو اذإف «هنارقأ

 ريغتو نامزلا بئاصم ىلع هتبثتو هحلصت نبجلل ةحفنألاك هل مهصيقنت ناكف

 يه لب ةيصعم يف هعوقو يف لوقلا كلذكو نبجلاو نبللا دسفل اهالولو ؛تائدحلا

 رثأ نسحأ نوكتو «راسكنالاو لذلا ىلإ هدرتو سانلا نيب دبعلا ماقم مضهب نأ ىلوأ

 يخأ اي لمأتو هلل ةمكحلا بحاص هلاق امك سانلا ىلع اهم ربكتي يتلا تاعاطلا نم

 نيب الذ اودادزاو مهسوفنب باجعإلا نم اومصع امل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 ام عيمجو تافلاخملا يف عوقولا نم ىلاعت هللا مهمصع فيك «تاعاطلاب مهر يدي

 ءارقف ىلإ نسحأو «خيشلا اهبأ كلذ ملعاف «ةقيقح ال رومأ يه امنإ مهنع يكح
 لماحملا ىلع كلمحو كيف مهمذ مهيلإ ناسحإلا نع كندصي الو ءمهريغو ةيوازلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .حلاصلا فلسلا ىرج اك ةئيسلا

 ال ذخآلا كلذ نأل ؛اًقلطم هقح يف هلاق مالكب رخآ ذخاؤي الآ خيشلل يغبنيو
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 اًراهو اليل هل هتسلاجم ةرثكل ىلاعت هللا همركيف تاعاطلا ريثك نوكي نأ امإ ولخي

 بحاص وهف تاعاطلاو نيدلا ليلق ذخآلا كلذ ناك نإو «كلذك هيدي نيب هفوقوو

 صخشك هنأل ؛ةذخاؤملا يف هيلع ديزي نأ ةءورم بحاصل يغبني الف ةريثك بئاصم

 ,رود دعب اًرود مكاح دنع هيلع مهمكح اوعمتجاو هسالفإ عم نويدلا هيلع تفدارت

 ةيوازلا خيشب ةذخاؤملا قيلي ال نذإف «ةءورملا ةلق نم هلاح اذه نم ةبلاطم اودع دقو

 ةمأ ةلمج نم هاذأو هضقن يذلا صخشلا كلذف دهشملا اذه نع لزن نإ مث لاحب

 .ميكح ميلع هللاو ؛هلجأل هم ركيف هلو دمحم

 يغبني الو «مهيلع خيشلا مكحب اوضري نأ اومصاخت اذإ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 نازيم خيشلا نأل ؛همصخ ىلع هعم خيشلا نوكي نأ مهنم دحاو لك بلطي نأ

 حلصي ثلاث ىلإ جاتحيف رخآلل اًصخ راص دحاو عم ضرغلا رهظ اذإو «ةلادع

 نم لمتحي مل اذإ ريقفلا بدأ نم :لوقي هكلل# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو
 وفع وأ ةذخاؤم نم هب هرمأي ام رظننيو تكسي مث خيشلل كلذ يكحي نأ اًرمأ هيخأ

 هحتفي ىتح كلذ دعب بابلا حتفي الو «رخآلا تكسيلف خيشلا تكس نإف ؛حفصو
 اًحلص امهنيب حلصي مث ءامهنيب مكحلا ريخأتب ءافصلا لوصح ىري ناك ابرف خيشلا
 ال خايشألا نأ ءارقفلا ملعيلو ءءانحشو دقح نم سوفنلا بئاوشلا نم اًصلاخ

 نأ الإ دبعل رصتني ال ىلاعت قحلا نأ امكف «ةيهلإلا قالخألاب يمأتلا ىلع الإ نوشمي

 يلو انأ» :لوقي ىلاعت هللا نأ درو دقو «ىذألاب همصخ لباقي لو همصخ نع تكس

 .ىهتنا ("(تكس نم

 .(١؟ل6هص) «ةيدمحملا دوهعلا» يف ينارعشلا هركذ ()
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 يلو ىلاعت وهف الإو ةّصاخلا ةيالولا ينعي هيلو ىلاعت هللا سيلف تكسي مل نمف
 .اونمآ نيذلا

 ملكتي الف ريقف ىلإ متمصاخت اذإ :لرقي هكتلثؤ "”نانع نب دمحم يديس تعمسو

 ريثك «ناوكألا هسمش ءوضب تقرشأ فراعو «نايإلا عماج يف مدقت مامإ نانع نب دمحم يديس وه )١(

 هب ساقي ال «ةبترملا يلع «ةيبرتلا يلاغ «ةلالد ةيأ لوبقلل هيلع «ةلالجلا رفاو ءدجه4تلا ريزغ «دبعتلا
 فوصتلاب ينعو «ةيادحلا قيرط كلس «ةناعإلاب هللا نم اًدودمن «ةنايدلا يف اًيظع ناكو .هّبشي الو «هريغ

 :لاق .لافطألاك هيدي نيب هرصع خياشم ناكو .هلثم تيأر ام :لاقو «فنصملا خيشلا هنع لخأ.ةيانع متأ

 نانع نب دمحم :لوقي يطوطشدلا رداقلا دبع خيشلا تعمس :لاق «يلوتشملا نيدلا رون خيشلا ينربخأو

 .لاق اذكه .اهتكئالمو اهتقزأو تاواهسلا تاقبط فرعي

 تئش ول ؛ير ةزعو :لاقو -ةبيو فصن ناكو -همأ نيجع نم ريقف ةكاسمخ عبشأ هنأ :اهنم تامارك هلو

 .نيجعلا اذه نم اًريخ دلبلا تألم

 .يدنع الإ حبصلا لصت ال :لاقو «ءاشعلا دعب ةلحملا يف يرمغلا سابعلا يبأ خيشلا ىلإ هبيقن لسرأو

 :هباحصأل لاقف .هب تملع الو «رحبلل يلاب تردام :لاق ؟يداعملا يأ نم تيدع :هل لاقف ءداعو بهذف

 .هقيرط يف هدجي ملف «هتمهب رحبلا ىوط

 .عمسي مل تقولا كلذ نمف «كرابت أرقو ؛هربق ىتأف «هلك ليللا ربقلا يف حيصي ًالجر نأ ربخأو

 «هآرف «خيشلا حيرض ةلابق مسقملا عماجب رصعلا دعب مانف ؛هتجوز جوزتي نأ ةيقرشلا نم لجر دارأو

 يهو ءاّبوعرم ظقيتساف ؛هبنج يف ةبرحب هنعطو ؟يشرف الإ تدجو ام ءايندلا كيلع تقاض :هل لاقف

 ءارقفلا حورج صئاصمخخ نم نأل كلذو ؛قيرطلا يف تايف ؛هدالبل لمحف «يوشملا دبكلاك ةزراب هبنجب
 .ريبخ لثم ككئبني الو ءاهبحاص حور الإ اهيف سيلو ؛ءاود اهيف ديفي الو ءطق متخت ال اهنأ

 نع تقولا قاضو «ضرألا ىلع اهلك تّبصناف .«تقولا يف ًالسع رارج يناث ةلودلا لهأ دحأ هل لسرأو

 ًالسع اهلك اهودجوف «ءاملا نم اهلك اهألمف .رارجلاب ينوعبتا :لاقو «جيلخلا ىلإ جرخف «لسع ءارش

 .ةالولا لسع نم انامح يذلا هلل دمحلا :لاقف ءابب اوخبطف

 «ماني الف ًالمق ئلتميف .هيلإ حر ؛لمق اي :لاق لجر ىلع بضغ اذإ ةيردنكسإلاب اًنمز ًالجر نأب ربخأو
 «ءاوهلا يف هامرو ؛هديب هذخأو ؟لمقلا خيش الإ لمعت تيأر ام :هل لاقو «هيلإ بهذف «هتيقنت نع زجعيو
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 هتماقإ مدعل مصنخلا كلذ عم نوكي خيشلا نإف .همصخ ىلع ةجحلاب هرفظي اب مكدحأ

 ىتح هيلع ربصلاب هرمأي امإو .همصخ ىلع رفظلاب هدمي امإ وهف ؛همصخ عم ةجحلا

 هنوذؤي نالقثلا ماق ول ىتح ىذألا لمحت ىلع هيوقيو ؛مكحلا كلذ ىلاعت هللا لوحي

 بص ىلاعت هللا نم رجألا هيلع ّبصي اهب نإف «ةيقيقحلا ةرصنلا يه هذهو ؛مهلمتحال

 ملعاف «ءاش ام اهنم ذخأي ىتح ةمايقلا موي هوذأ نيذلا تانسح- يف ىلاعت هللا همكحيو

 .كلذ

 الأب جارخإلاب بيدأتلا يضتقت ةصيقن يف ةيوازلا ءارقف نم دحأ عقو اذإ يغبنيو

 كلذ اوركذي نأ بدألا امنإو «تانسحلا لكأي كلذ نإف ؛مهنيب ايف كلذب اونوكي

 نسحأ راصو ةلذلا بقع صخشلا كلذ بات ابرو ىري اب هيف مكحيل طقف خيشلل

 كانه سيلو يرمغلا شطعو «رحلا دتشاف يرمغلا سابعلا وبأ خيشلاو وه رفاسو.ربخ هل فرعي ملف
 روهظلا ؛دمحم خيش اي :لاق .برشا لاقو «ءام ةسبايلا ضرألا نم اهب فرغو ةساط نانع نبا ذخأف «ءام

 لجرب ىتأو .ةمايقلا موي ىلإ مئاهبلا اهنم برشي ةكرب اهتلعج روهظلا فوخ الول : لاقف .روهظلا عطقي

 ىتح موي لك هتلكأ لزت ملف «همف يف اًريغص اًفيغر هل ىقلأف «ةليل يف اّرمت نيتيهومو ءاًخيسف نيتيهوم لكأ
 لهأ نم بضغو .ةنسب يلع موقم سفن لك :لوقيو دحأ مالكل يغصي ال ةطوبضم هتاقوأ تناكو .تام

 ناكو .يرمغلا عماج حطسب نكسو رصم مدقف ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا مهوبق مدعل هدالب
 .اًفيصو ًءاتش هحطس ىلع الإ ميقي ال هب ماقأ عماج لك

 ف ىفطصملا ىلع دحأ لخدي الف ؛«تايناحورلا قيرط يف ةيوبنلا ةرجحلا مداخ ناك :فنصملا هنع لاقو

 .ريوطتلاو «ةوطخلا باحصأ نم ناكو.هنذإب الإ تاومألاو ءايحألا نم

 «هوعجضأ غرف لف ءاّدعاق ؟ىلصف «لفسألا هفصن تام رحبلا باب عماج حطسب نانع نبأ رضتحا الو

 نيرشعو ةكاعستو نيرشعو نيتنثا ةئنس هحور تدعصو «تام ىتح هديب ةحبسلاو هيتفشب مهمه لاز اهف

 )١/ ١1/4(( ءايلوألا تامارك )١١5/8(( بهذلا تارذش )74/١(« ةرئاسلا بكاوكلا :رظناو .ةنس

 .(81) ةيردلا بكاوكلاو )1//١11(( ينارعشلا تاقبط

 ه1١8



 .هنم ًالاح نسحأ مهنأ مهسوفن يف نوئظي مهو «ةيوازلا يف نيدبعتملا نم ًالاح

 نم جرخ اذإ ةيوازلا ءارقفل يغبني :لوقي هتل# صاوخلا اًيلع يديس تعمس

 هنوكل ؛نويعلا يف نيه رخآ بنذب كلذ اوبلغي نأ ةشحافب ةيوازلا نم دحأ مهدنع

 مهنإف ,مهريغو فايرألا نم ةيوازلا ىلإ نيددرتملا قرافملل ايسال سانلا باتغي

 :ثيدحلا يف درو دقو «هفراعمو هبراقأ دنع صخشلا نوكتهمو «دالبلا كلذب نوئلمي

 .ىهتنا «”(كيلتبيو هللا هيفاعيف هيف عقو بنذب كاخخأ رّيعت ال»

 بولق هل تدهشو تاقايسلا هيلع قاسو خيشلا هجرخأ نم سفن تلذ اذإ مث

 .ةيلكلاب قزمتي الئل هلوبق بجاولا نمف «راسكنالاو ةلذلاب خيشلاو هناوخإ

 بف هتجوزل عمسي الأ ةيوازلا ءارقف نم نيجوزتملا رّذحي نأ خيشلل يغبنبو
 كلذب ررملا ديازت ابرو ررضلا ديدش كلذ نإف ؛هتجوزو اهجوز ريغ قح يف هيهنت
 نأ :هتجوز هل تلاق اذإ مهدحأ ىلع بجاولا لب ؛ةيوازلا نم مهجورخ ىلإ ىدأ ىتح

 «؛كلذ نع تكسيو اهرجزيو اهبذكي نأ اذكو اذك كفقح يف الاق اهجوزو ةنالف

 هقيدصت بجو كلذ ركنأ نإو ؛هاضتقمب لمع كلذب هيخأ فرتعا نإف هيخأب عمتجيو
 .ه يرصبلا نسحلا هب لاق اك تريخأ (يف ةأرملا كلت بيذكتو

 نع مكدحأ ةجوز تمنأ اذإ :لوقي هكتل# يفصرملا يلع يديس تعمسو

 زع خألا نإف «ءءاسنلا مالك اوكرتاو مكيخنأ عم اونوكف اًرمأ هتجوز نعو مكيخأ

 يف نيبذاكلا ءارقفلا لاح سكعب اذهو «ةجوزلا ةبحص نم رثكأ مودت ابر هتبحصو

 «(1905 مقر 567 /4) يذمرتلا هجرخأ !كيلتبيو هللا همحريف كيخأل ةتامشلا رهظت ال١ :هلثمو )١(

 نايإلا بعش يف يقهيبلاو ؛.(414 مقر «/8/1) يعاضقلاو ١71(« مقر 0 /؟5؟) يناربطلاو

 . (/5 /4) (همجعمل يف يبارعألا نباو «(48 /4) بيطخلاو « ("1لالا/ مقر )0/ ١6"
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 نأ قحتست ال يتلا هتجوز مالك مدقي ابرف مهجورف تاوهش يف نيقراغلا قيرطلا
 ءارقفل يغبني ال هنأ ملعف ءسكعلا هيلع بجاولا ناكو «هيخأ قح يف ةلاخنلا اهمعطي

 قيرط نع جورخ كلذ نأل ؛هتجوزو هيخأ ىلع هتجوزل مهدحأ رصتني نأ ةيوازلا

 ربصلاب هتجوز رمأي نأ اهنم دحاو لك ىلع بجاولا (نإو «فورعملاو بدألا

 اب يضقيل خيشلا ىلإ اهرمأ عفريلف لامتحالا يف هعطت مل نإو «ةحماسملاو لامتحالاو

 لاحلا مهرج امبرف خيشلا ىلإ اهرمأ عفري مل ىتمو نهنم وأ امهنم ملاظلا بدؤيو «هاري

 دحاو لك لغتشاو ةيوازلا تبرخف .هتجوزل دحاو لك راصتناو لاجرلا ةمصاخت ىلإ

 لاخلا عستاف ماكحلا ىلإ اوعفارت برو مهلاومأو مهنايدأ تقزمت ىتح همصخ يف طحلاب

 خيشلا رمأ نع جرخخ نم لكو ةفلك فخأو «مبب ىلوأ ناكل خيشلاب اوفتكا مهنأ ولو

 ديدحن هيلع بجوو ؛خيشلل اًقاع راصو ةدارإلا نع جرخ دقف هتجوز بيدأت يف

 ملف تقم اهبرف الإو «هرمأ لاثتماو هل ةعاطلا نم هيلع هخيش دهاع ناك يذلا دهعلا

 مهلوق يف ةيوازلا لافطأ قدصي نأ ةيوازلا خيش رذحيلو ءاّدبأ كلذ دعب حلفي

 لثم نع لِي خيشلا ماقم نإف بئاكملا ءاهقف هيف عقي امك ةنطيشلاب اًسفن حرفنالف
 نع دعبلاب امههنم الك رمأيلف ءيعرشلا هجولا ىلع يشمي نأ هبصنم انإو «كلذ
 مهضعب عم مونلا نم ةيوازلا بابش بيقنلا عنمأ نأ بدألا نم نأ مدقتو ؛هبحاص

 مونلا يف دحاو لك درفتيو «هل اوعمسي نأ ةدحاو ةولخ وأ دحاو ءاطغ يف اًضعب

 ةوقلل عدم وأ ؛هسفن ىلع سيلدت بحص امإ وهف بيقنلا نم عمسي مل نإو ؛هدحو

 .لهج امهالكو سيلبإ ىلع

 نأ يأرلا ئدابب فاخي نأ ةيوازلا يف ايادهلا هيلع ترثك اذإ خبشلل يغبنيو

 ئدابب نظي نأ رذحيلو «ةدابعو عروو دهز نم ةحلاصلا هلامعأ باوث كلذ نوكي
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 يف درو امل داضم كلذ نإف «هتبحمو هل ىلاعت قحلا ماركإ باب نم كلذ نأ يأرلا

 ."(هاهتنم ىلإ ليبسلا نم ينبحي نم ىلإ عرسأ» :ءارقفلل لو هلوق وحن رابخألا

 قيفشلا يعارلا يمحي | اهنم هامحوايندلا هنع ىوز اًدبع هللا ٌبحأ اذإ» :هلوقو

 .ىهتنا :”(كالهلا عتارم نع همنغ

 هدنع كماقم ولعل كاطعأ ام ىلاعت هللا كاطعأ (نإ هسفنو سيلبإ هل لاق ابرو

 يف هلامعأ باوث لجعت كلذ نأ سفنلا وأ سيلبإ هلغشيف ءكدهزو كعرو ةرثكو

 .هب ىلاعت هللا ناوه نم كلذ نأ هيسنتو ايندلا

 ىلع ناك نم اًماقم نينمؤملا لمكأ :لوقي قل صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ملو ؛هدي دحأ لبقي ملو ؛هماقم سانلا نم دحأ ةفرعم نم ىلاعت هللا هامحو نيلقثلا ةدابع

 دحأ هب رعشي الو ءاّيواط يلايللا تيبي هنوك عم تاقوألا نم تقو يف ديدجب هدقتني

 .ىهتنا «ءيش هنم صقني مل رفوم هرجأو ايندلا نم جرخي يذلا وه اذه لثمف هلهأ نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع لمعاو خيشلا اهبأ كلذ ملعاف

 ةفيظنلا بايثلا سبل نم ةيوازلا يف درملا بابشلا عنمي نأ خيشلل يغبنيو

 عنمي كلذكو «ةيعرش ةرورضل الإ دوسألا لحكلاب نويعلا ليحكت نمو «ةعيفرلا

 ةسلاجمو ؛ةرورض ريغب ماحلا لوخد نمو «ةجاح ريغب بابشلا ىلإ رظنلا نم لاجرلا
 خيشل يغبني ال :لوقي هلل يلذلشلا غئاصلا نب نسح وبأ خيشلا ناكو ؛لاجرلا

 هدحو ةولخبب هدرفي |منإو «ءارقفلا رهظأ نيب ميقي لالا يف عرابلا باشلا عدي ةيوازلا

 ,(7011) يذمرتلا هاور )١(

 .ةفيذح نع بهو نبال هازعو (1 ١9 /1) 1لايعلا زنك» يف يدنحلا يقتملا هركذ )١(
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 نإو ءاهيلع هللا مرح اهبف عقت نأ هحراوج ىلع نيمآلا بيقنلا الإ اهيف هل لخدي ال

 نع هضرعل ةنايص ىلوأ ناك هدنع لخدي ملو ةولخلا باب نم ةجاحلا بيقنلا هاطعأ

 ةيوازلا خيش دهع يف «ىربكلا دوهعلا» يف كلذ ىلع مالكلا انطسب (ى ؛هب ثوللا

 لوقي درمألا ىلإ رظنلا رركي اًبزاع ىأر اذإ # يرمغلا دمحم يديس ناكو «هعجارف
 ىلإ رظنلا كرحي نأ كيلع فاخأ ينإف «ةيوازلا نم جرخاف الإو كرصب فكت مل نإ :هل

 .هقوف ام

 هرصب عقوف هخيش فلخ ىشمي ناك اًديرم نأ :«هتلاسر» يف يريشقلا يكحو

 عم ةروصلا هذه بذعي ىلاعت قحلا ىرتأ يديس اي :لاقف «ةروصلا لبمج باش ىلع

 لاق «نيح دعب اهيغ دجتس :هل لاقف «معن :لاقف ؟هتيأر دق وأ :خيشلا لاقف ؟اهلامج

 ىلع ةبوقع هذه «ةرظنلا كلت ىلع ةبوقع ةنس رشع ةسمخ دعب قارفلا تيسنف :ديرملا

 ءاّراهنو ًاليل كلذب لهاستلا هجو ىلع رظنلا رركي نم ةبوقعب فيكف «ةدحاو ةرظن
 ,ةيفاعلا هللا لأسن

 لاح هل نوكي نأ الإ ةروصلا ليمج اًباش هتمدخ نم برقي الأ خيشلل يغبنيو

 لاح نوسيقي ال مهنإف ؛مهريغو ةيوازلا لهأ نم هضرعب سانلا ثول نم هيمحي

 ظوفحم هنأ خيشلاب نونظي الو «لئاذرلا يف عوقولا نم مهسفنأ لاح ىلع الأ خيشلا

 يف نظي نأ ديرملا نكمي ال :اولاقو «لاكلا ماقم نع مهدعبل لئاذرلا يف عوقولا نم
 كلذو ءاهنم صولخلا ىلع وه فرش اذإ الإ ةيناسفنلا تاوهشلا نم صولخلا هخيش

 لاوحأ ىلع هخديش لمح همزال نمف «ماقملا اذه ىلإ لصي ملامو «ماطفلا هقاقحتسا دنع

 رثكأ ناك نم لكف «هنيد ةدايزل الإ دحأ بجي ال راص دف خيشلا نأ هنع باغو هسفن

 يديس ناك دقو ءاًباش وأ ًالهك ناك ءاوس ةبحملا يف هدنع حجرملا وهف اًحلاص ًالمع
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 نم ءارقفلا دنع ناكف لوهكلا درطيو هسلاجم نم هبرقيو اًباش بحي يمجعلا فسوي

 نوجاتحم نحن :لوهكلاو باشلل لاقو ,خيشلا مهنحتماف كلذ ببسب ءيش خيشلا

 :لاقف ؛ءيش الب باشلا عجرو «ليخبلاب هونأو اوبهذف «ليخبلا شيشح نم ءيش ىلإ

 ىلاعت هللا حبسي هتدجو يديس اي :لاقف ؛كناوخإ لثم ليخبلاب انتأت مل ءيش يأل

 اورظنا :فسوي يديس لاقف «ىلاعت هللا بطاخي وهو هعطقأ نأ هنم تيشخف هدجميو

 نظلا ءوس نم هللا ىلإ اوباتو اورفغتساف «ةبحملا يف مكيلع هل يمدقت ببس اذهف

 نيذلا مه لب مهرومأم مهخيش يش اولعجي نأ ءارقفلل يغبني الف هلمحت امو «خيشلاب

 تلاه را هيدا دكا ايف الإ هب هبشتلا ممل سيلو هل نيرومأم نونوكي

 تافتلا ال هبرب ًالوغشم هاري نمب أدبي نأ ةوسك ءارقفلا اسك اذإ خبشلل يغبنيو

 لكل ايندلا رخست اهنإف ؛كلذ يف ةيهلإلا ةردقلا فيرصتل ةفيلخ نوكيف هرهاظ ىلإ هل

 ةيهلإلا ةردقلا ناسلو ءاهتمدخل ايندلا مدخمي يذلا دبعلا رخستو ّكْبو هبر مدخ نم

 .”(هيمدختساف كمدخ نمو هيمدخاف ىنمدخ نم ايند ايا :لوقي

 هبر مرلجي هارأ نمب ةوسكلاب أدبأف تارم كلذ ىلاعت هللا دمحب انأ تلعف دقو

 كلذ نم دضلاب هارأ نم رخاوأو «هتمامع ىلإ الو هبايث ىلإ تفتلي الو «ءارقفلا مدخيو

 ىلع ردقأ ملو «ةدم ةعواطملا ءارقف نم صخش ينمدخ دقو «يل ةطلاخم رثكأ ناك ولو

 نيثالث يواست يتلا ةبحجلا عاب |برف هرهاظب هئانتعال معطم الو ةوسك يف هيلإ نحي يبلق
 هتمامع يف فصن ثكم اهبرو ءاًفصن نيسمح يواسن ةبج اهلدب هل ىرتشاو ءافصن

 هيلع تقاضف هباوثأ تخستا برو «بازحأ ةرشع ناسنإلا أرقي ام ردق فوصلا

 لسغ لجأل ثالثلاو نيتعمجلا هترجه ابرو ءهيلإ تفتلي ملف «هبلق دوسيو ايندلا

 .(414) «ايندلا مذا يفو ١7 /؟) «دهزلا» يف ايندلا يبأ نباهاور(١)
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 اهلسغيو دوعيف «ةجاح ريغب اهلسغ نع هل اًريفنت سندلا يف هماقمل ةلكأتسملا هتماع

 نم ةرفغملاو وفعلا ىلإ برقأ يصاعلا نأ هللاوو «هيف يتردق تزجع دقو مايأ دعب
 :ثيدح وحن ةحيحصلا ثيداحألا هيلإ تراشأ اى .هلاوحأو هلامعأب بجعملا

 .”0ةرفغملا هللا نم رظتني يصاعلاو تقملا هللا نم رظتني بجعملا)

 نم يناوأ اهعمو ةليل لك ءامسلا نم لزنتت ةكئالم نأ درو ام هانركذ ام ديؤيو

 ام ءاودلا كلذ نم هقلح يف نوعضيف «ىلاعت هللا ىلإ هرومأ ضوف نمل ةيودأ اهعمو رون
 نم اًئيش عضي نأ مهنم دحأ دارأ ابرو ةئطابلاو ةرهاظلا ضارمألا رئاس دنع بهذي

 .ىهتنا .هسفن ميكح هنإف هعد :هبحاص هل لوقيف «ضيوفت هدنع سيل نم مف يف كلذ

 الو هرهاظ مدخي ريقفلا متيأر اذإ :هلللك# يلوبتملا ميهاربإ يديس لوق ردقت دقو

 اهيأ كلذ اوملعاف «ءارقفلا تيقب فلتي الئل ةيوازلا نم هوجرحخأف هنطاب ىلإ تفتلب
 هومال اذإ لوقي يبعشلا ناك دقف «نطابلا مكلاح بايثلا ةفاظن يف اولكاشو ناوخإلا

 بر هلل دمحلاو «بايثلا يف بوث لثم نوكي برلقلا يف يبلق تيل :هبايث خسو ىلع
 .نيملاعلا

 ا لا | اًدحأ برقي الأ خيشلل يغبنيو

 وه لقاعلا :ءاكحلا ضعب مالك نمو «مهتانامأ اوناخو مهمايث تريغتو مهلاوحأ دسف

 خيشلا نأ ردق نإو ءسكعلاب ناك نم وه قرخألاو «بيرقتلا لبق بيرجتلا دعي نم

 نإف ؛هتوم دنع فلسأ ام ىلع مدنيس لماع لكو «تقملا رظتني بجعملاو ةمحرلا رظتني مدانلا» :ظفلب )١(

 ةبوتلاب فيوستلاو مكايإو «ةرخآلا ىلإ اًعالب امهوبكراف ناتيطم راهنلاو ليللاو ءاهميتاوخب لابعألا كالم
 اًريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف «هلعن كارش نم مكدحأ ىلإ برقأ رانلاو ةئجلا نأ اوملعاو «هللا ملحب ةرغلاو

 نبا نع هيلامأ ىف نارشب نب مساقلا وبأو :نيعبرألا ىف ىفقثلا) .«هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هري

 ١1١1١5(, مقر« ١1901 ص) تاعوضوملا ةركذت ىف ىسدقملا رهاط نبا هدروأو .سابع
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 عبتيل وأ نيرواجملا نيب نتفلا هيمرك حلصي ال نم بيرقتب ردقملا هيلع ىرج

 عيمج نم بدألاو فورعملا نمف هنع هداعبإ خيشلا بلطو كلذ ريغو «مهتاروع

 مهنم دحأل يغبني الو «ةيوازلل ةحلصم كلذ ىلع خيشلا هدع نم نيرواجملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ يف خيشلا ةضراعم

 وأ عراشلا ىلع يذلا بابلا ىلع سولجلا نم بابشلا عنمي نأ خيشلل يغبنيو
 لاح كلذ نم دسف دقف ةجاحل الإ هلهأ ةطلاختو قوسلا ىلإ جورخلا وأ «تيناوحلا

 أذ نيدم يديسو «يرمغلا دمحم يديسو «دهازلا دمحأ يديس ناكو «ةريثك ةعامج

 هئادرب اًففعتم جرخي مث ةرورضل الإ قوسلا ىلإ جرخي نأ رواجمل يغبني ال :نولوقي

 رثعي الثل هيمدق مقاوم رظني ام ردقب الإ فشكي الو ؛عجري ىتح هينيع ىلع هيخريو

 ناسليطلا وأ سنربلا سبلي ه# كلام نب سنأ ناك دقو ؛ةساجن وأ رئب وأ ةدهو يف

 خيشلا اهبأ كلذ ملعاف ءرظنلا لوضف نع رصبلا فكي هنأ لوقيو «ماودلا ىلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع لمعاو

 هل حمس ام اًدحأ يطعي نأ هسفن حتست ال ًاليخب اًبيقن ذختي الأ خيشلل يغبنيو

 خيشللو هل يريو ةيوازلا يف نتفلا ميقي هلثم نإف ءيعرشلا قيرطلاب خيشلا هب

 نود هاطعأ وأ هعنمف اًئيش ةيوازلا ءاربك نم دحأ ءاطعإب خيشلا هرمأ امبرو ؛ءادعألا

 نع خيشلا باجأ نإف «ةوادع ريقفلا كلذ نيبو هنيب عقوف خيشلا هب هل مسر ام

 ريقفلا لاح تاذ هنع بجي مل نإو «بيقنلا سفن تيوقو مصخلا وه راص بيقنلا

 قحالب قحلي اًقذاح نوكي نأ بيقنلل يغبتيف ؛ىذألا دشأ ءارقفلا هاذأو بيقنلا

 .خيشللو هل ررضلا بلجيف ءيش يف خيشلا فلاخي الو قحاللا

 نازيم نوكي نأ ببقنلل يغبني :لوقي هللا# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو
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 نأ نم رذحيلو «هللا هرمأ اك رتقي الو قرسي الف «فويضلاو ةيوازلا ءارقف نيب ةلادع

 كلذ يف نإف ةفقو هنيبو هنيب نم فويض نود ءارقفلا نم هباحصأ فويض مركي

 ءيش يأل :هل نولوقيف «بيقنلا هاج فيعضتو «بولقلا ريغوتل باب حتفو دسافم
 «ةيناسفنلا ضارعألا الإ اهب جتحي ةجح هل دجي الف حلملاو زبخلا نالف فويل جرخي

 .ىهتنا

 لك ماعطلا تيب ىلإ دري نأ بيقنلل يغبني لوقي نانع نب دمحم يديس تعمسو

 ىشخي اًئيش ناك نإو «كلذ ريغو نبجو لسعو زبخ نم فيضلا نم لضف ءيش
 فيض ةيوازلا ءاج امبرو فلتي الئل ًالثم ليللا لبق هيف فرصتف هب خيشلا ملعأ هداسف

 .ىهتنا «ةلضفلا كلت هل جرخيف ءاشع الب ءاشعلا دعب

 |يسال ءارقفلا ءاشع دعب ةيوازلا يتأي نم نع لفغي الأ بيقنلل يغبني كلذكو

 بيقثلا هطعي ملف ؛«ءاشعلا بلطف ناحتمالا لاجر نم ناك اهبرف هب قئال نمم ناك نإ

 كلذ جرخو ءاهلهأ نع هتمعن هللا لوحف ةيوازلا نع ةمعنلا ليوحتب اعدف اًئيش

 .ةمعنلا دوعب هل وعدي نأ هولأسيو «هرطاخخ اوبيطي ىتح اًناكم هل اوفرعي ملف ريقفلا

 نأ بيقئلل يغبني :لوقي هلل يرمغلا نسحلا ابأ خيشلا يديس تعمسو

 اًيوق اًعوج اًناعوج لخادلا كلذ ىأر نإف «ةيوازلا لخدي نم بقرت اّئاد هنيع نوكت

 ىدغتي ىتح هماعط رخأ اديدش اعوج هدنع دجي مل نإو «ماعطلا نم رسيت اهب هل لجع

 ًالمعو ماعطلا يف ةكربلل اًبلط رخآ فيض عم وأ «ةيوازلا ءارقف عم ىشعتي وأ

 ."(يديألا هيلع ترئثك ام ماعطلا ريخ» :ثيدحب

 )١( «نيدلا مولع ءايحإ) يف يلازغلا هركذ )1١5/ 751(,
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 هديب نوكت يتلا ةفيظولا يف نيرواجملا نم اًدحأ لمعتسي نأ نم بيقنلا رذحيو

 ماعطلا ريتقتب مهددهي نأ نود ةرجابألا ةشرف وأ ةداقو.وأ ةأضيم ءلم نم ةباقنلا ريغ

 يف مهلاعتسا نم رذحيل كلذكو مارح :كلذ نإف اولعفي مل نإ ؛مهيلع بارشلاو

 ةفئاط ىلع ةمدخلا لعجي لب ملظ كلذ نإف ,دسافلا ضرغلاب ةيوازلا طامس جئاوح

 هجارخإ دارأف «خيشلا تيب لخاد ماعطلا ناك اذإو ءلدعلا مكحب ةفئاط دعب

 خيشلا تيب يف مداخلل لقيلف «ءارقفلا نم دحأل لب ملظ كلذ نإف دسافلا ضرغلاب

 دعم وه (نإ ءارقفلا ماعط نإف ءالثم ةثالث وأ نينثا وأ اًدحاو ءاشع يجرخأ

 ار طفي ماقت [نكادلل نجاحملل
 ؛ليللا لوط تالآلاو ءانغلا عاس بحي راج مهل ناك اذإ نيرواجملل يغبنيو

 لصاحلا همثأ نم (ّثأ فخأ هراج نأ.ىري نأ ليللا لوط هبر ركذيو يلصي مهدحأو

 |يك ةرفغملاب راجلا كلذل وعدي مث ءاهيف ىلاعت هللا عم بدألا ءوسو هتادابع صقن يف
 بيع ىلع تعقو يتلا موللاب هسفن ىلع عجري مث «راجلا قحب ءافو هسفنل وعدي

 ءاهبر يضرت يتلا لامعألا الإ رت مل ىلاعت هللا ةرضح لهأ نم تناك ول ذإ اهراج

 نع اهلهأ بولق عماجمل ةرضحلا ذخأل نيلفاغلاو ةقسفلا لابعأ نع تبجح تناكو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءرواجملا اهيأ هيلع لمعاو كلذ ملعاف ءاهريغ دوهش

 رون ئفطي ثيحب ةيلكلاب حاصلا هلامعأ راهظإ يف غلابي الأ خيشلل يغبنيو
 يف عقو اذإ مث ؛هيخأ نع زيمتملا دبعلا هركي دق ىلاعت هللا نإف اياوزلا خياشم نم هنارقأ

 هنم بلط اذإو «كلذب حرفي سلاجملا يف هصقني هنأ مهنم دحأ نع هغلبو زيمتلا
 اهيلع ينهبنيف يبويع ىلع علطا هنأ مهل لوقي هيلع طحلاب كلذك هلباقي هنأ هباحصأ

 ديري نأ الإ مهللا ؛هيلع ههبنأ ىتح بيع ىلع هل علطأ مل انأو ءاهنع عجر ال يف ةبحم
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 هب ةمحر كلذب وه هصيصخت نع رظنلا عطقب نيملسملا ضارعأ يف عوقولا نع هعدر
 ال يتلا صئاقنلاب كركذي اًنالف نأ :هل اولاق اذإ نيدلا لضفأ يخأ ناكو «سأب الف

 ىلع سبلت نأ سفنلا نأش نم نأل ينم يسفن بويعب ملعأ وه :لوقي «كيف اهارن
 .ىهتنا ءينصقني هنأ هنع متركذ يذلا اذه لثم قداصلا خألا فالح اهبحاص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نوقداصلا ءارقفلا هيلع ىرج امك

 بّرشي وأ لكؤي ءيشب الإ اححأ مهدحأ روزي الأ ةيوازلا ةعامجو خيشلل يغبنيو

 ربدأ ام هنإف هيخأ نم هلباقي يذلا قحلا هجول اًيظعت «كلذ وحنو مشي وأ سبلي وأ

 نم ناكف قحلا هجو ىلع الإ كلذك لبقم لبقأ الو «قحلا هجو نع الإ هتقيقح ربدم

 يدي نيب تبلط اذإ ةيدحلا نأل ؟هتهجاوم يدي نيب ةيدهلاو ميظعتلاب هتلباقم بدألا
 اذهو «ىلوأ قلخلا لكيه نم العو لج قحلا ةاجانم يدي نيبف لي هللا لوسر ىوجن

 رس كلذ يف مهو «ةيدبب الإ هاخأ ىقلي الأ ريقفلل يغبني محلوق يف هيلإ راشملا رسلا وه
 .ىهتنا ؛نيبوجحملا نيب ىشفي ال هنوملعي

 نم مكح ايف هاخنأ ىقلي نم ىلاعت قحلا هجو دهش نم مكح اذه لئاق لاق نإف
 معن :باوجلاف ؟ال مأ ءاقلل اًدمتعم كلذك ةيدبب رمؤي لهف كلذ نع اًبوجحم ناك

 ىمعألاك وه هري مل نإو «ءاقللا دنع قحلا هجو روضحب ناهيإلا هجو ىلع كلذب رمؤي

 وهف نايإلا ةجرد نع ريقفلا لزن ىتمو هاري ال ناك نإو «كبر سيلج هنأ فرعم
 ولو مكناوخإ ةرايز دنع مكعم اولمحاو ؛ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف ؛ءاوس مئاهبلاو

 .مكاده للوتي هللاو «ةبيبز وأ ةرمث وأ ةمقل

 يوني نأ ثدحلا عفرل ًاضوت وأ ةبانجلا نع مهدحأ لستغا اذإ ءارقفلل يغبنيو

 نع ًالضف ةحابملا اهتاوهشو اهندلا ةبحم نم ةنطابلاو ةرهاظلا ءاضعألا ثدحلا عفر
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 ثدحلا عفر ةين ىلع راصتقالا هل يغبني الو ءانطابو اًرهاظ رهطيل ةهوركملاو ةمرحملا

 يديسو «نانع نب دمحم يديس مدقلا اذه ىلع ناكو «ماوعلا هلعفي اك طقف رهاظلا

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر |هباحصأو يحراجلا دوعسلا وبأ

 يهو ةصقان هتخيشمف الإو ةنسحلا لاصخلا هذه هيف نوكي نأ خيشلل يغبنيو

 ثيحب ةقيقحلا دعاوق ىلع اهلزنيو رذيو تأي ام لك يف ةرهطملا ةعيرشلا ماكحأب هملع

 ءارقفلل عضخيو ىرقلاو شيعلاب مهلك نيدراولا لباقيو «ةرذ رادقم اهنع جرخي ال

 .ىهتنا «ةدحاو ةرذب ماقملا يف مهنم حجرأ هسفن ىريالو «نيكاسملاو

 «هلاعفأو هلاوقأ عيمج يف نيرواجملا ءارقفلل ةودق نوكي نأ اًضيأ خئيشلل يغبنيو

 ادعألا مالك لامتحاو قالخألا عسو يف اّيسال رم | هبلإ نورظان مهلك مهنإف

 طخلا كلذب دصق هنأ ىلع هيلع طحي اًدحأ نأ هغلب اذإف «ةنسحلا لماحملا ىلع مهلمحو

 ةفرعم يف قدصأ هودع ىريو بوتيل اهنع يهتنيو «لفغ يتلا هصئاقن ىلع ههيبنت

 كنأل ؛كبيعب كنم ملعأ ينألف صقنلا نم تأربت اذإ :هسفنل لوقيل هسفن نم هصقن

 لاق هنأ رانيد نب كلام نع انغلب دقو «يدتب# هل يعمساف كسفن ىلع سيبلتلا تيب

 ةأرماب اذإو كلذ يف هتعزانو هلل شاح :تلاقف «كلاوحأب هيئارم كنأ :اًموي هسفنل

 تلق دق :هسفنل كلام لاقف «هلامعأب يئاري يذلا رانيد نب كلام اذه اهبحاصل لوقت

 ءايرلا نع يبوتو «ةقداصلا ةأرملا هذه نم يعمساف تيبأف هيئارم كنأ اًرارم كل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «توملا لبق كلامعأ يف يصلخاو

 ىلإ مهجوحي الف الع ةيوازلا يف نيذلا ءارقفلا يفكي نأ ةيوازلا خبشل يغبنيو

 داسفل برجم وهو خيشلا يف ريبك صقن كلذ نأل ؛هيلع نوءرقي هريغ دحأل جورخلا

 سدق -يليجلا رداقلا دبع يديس ناك دقو :مهيلع بوانتملا فالتخال ةعاجلا لاح

- 6١- 



 تاءارقو يناعمو لوصأو وحنو هقف نم ةعيرشلا مولع يف هتعامج سردي -هّرس
 نيبوجحملا نم لوقي نم مالك كنع عدو «خيشلا اهبأ كلذ ملعاف ءتام ىتح لدجو

 صخش مالك كلذ نإف «يقفلا بلق ينغت مولعلا هذه ةءارق نأ ىلاعت هللا ةرضح نع

 ينغت كلو هللا نع اهب ءاج يتلا هلو دمحم ةعيرش ةءارق نوكت فيكو «ةعيرشلاب لهاج
 هذه ةءارق ةوالح ائقذ دقو ءرفكلا كلذ لوقي نم ىلع ىشخي هنإ هللاوو «بلقلا

 ناكف ركذلا سلجم نم غرفت نيح اهنم ىلحأ تيأر |ف «لجو زع هللا يدي نيب مولعلا

 رورسلا لخدي خيشلا ناكو ِةِيَي هللا لوسر ىلع وأ كب هللا ىلع ملعلا كلذ أرقي ئراقلا

 لوس ركشما ةذارم عيلكر هبي قاتم ءابلع حرت نم عيب ايا هلل كريبو لع
 :ةيوتلا)«6 َنوُمْؤمْلاَوةلوُسرو كلم هه كريس اوُلَمْعأ لوو 39: :ىلاعت لاق كلذ ىلع هبر كلو هللا

). 

 قيلعتل ىلاعت لزني ثيح بدألا ةدابع ميلعت باب نم ىلاعت قحلا نم اذهو

 ءامل قلاخ هنأل ؛بولقلا نكت اهب ملاع ىلاعت وهف الإو ؛مهل اهروهظ ىلع مهبلاغأ ةيؤر

 خيش ىلع حبقي :لوقي ه# ٍليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس ناك دقو «مهفاف اهيف الو

 مث هريغ ىلع أرقيف جرخيف هملعي نم ىلإ جاتحم وهو ةخيشملل سلجي نأ ةيوازلا

 .ىهتنا .هتخيشم يف ميظع صقن كلذ نأل ؛عجري

 نأ ملعلا سرد نم لكل يغبني :لوقي هل صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ءاملع هركذ ام ركذب دصقيو هيلع هتعيرش أرقيف هلو هللا لوسر ةرضح يف هنأ رضحتسي
 اوبان مهنوك ةهج نم هلو هللا لوسر ىلع رورسلا لاخدإ ماكحألا نم هتعيرش يف هتمأ

 حتف ولو «ىدحلا قيرط نع اولضي ال يكل ةمألا نيب اهرشنو هتعيرش ريرقت يف هبانم
 يف ذلأو لمكأ كلذ ناكف يك هللا ةرضح يف اًسلاجم هسفن ىأرل هبلق نيع سردملا
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 .ىهتنا ؛ملعلا ريرقت

 ةلمجلابو ,مهمادخ نم انلعج يذلا هلل دمحلاف ملعلا يف نيثراولا ماقم وهو

 نع هزجعل لاحلا فيعض وهف ركذلا بقع ةيعرشلا مولعلا ةءارق هيلع بلغي نمف
 بر هلل دمحلاو «ةيوازلل انخيش حلصي الف «ىلاعت قحلا دوهش عم قلخلا مالك ةاعارم

 .نيملاعلا

 مهيرشو مهلكأب ةقلعتملا بادآلا نيرواجملا ميلعت نع لفغي الأ خيشلل يغبنيو

 ًالهج مهلاوحأ نوكت الو «مهلاوقأو مهلاعفأ عيمج ىلع اوباثيل كلذو «مهسابلو
 «شاع ام اًدبأ هبر مدخيل ةايحلل اًبلط الإ لكأي ال مهدحأ لكأ اذإو «مئاهبلاك

 ةلقو «هسندت ةعرسب هبتني ضيبأ اًبوث سبل اذإو «هلل ةنكسملاو لذلا فصوب قلختيو

 عراسي كلذكف ءاسندت اذإ هتمامعو هبوث لسغ ىلإ عراسي اف هبلق لاح سندلل هلمح

 دوسأ اًبوث سبل اذإو «لئاذرلا نم ءيش يف هعوقوب سند اذإ ةبوتلاب هبلق لسغ ىلإ
 قرخيو ءرافغتسالاو ةبوتلا نم رثكيف هبلق داوس ركذتي سندلا هيف رهظي ال هءارو

 هبوث سند ةيؤر ىلإ رهاظلا هرصبب قرخي (ى هداوس ىريف هبلق نطاب ىلع هرصبب
 الإ ًالمع مهدحأل عدي الف تارابتعالا رئاس يف اذكهو هلسغيف «قرزألاو دوسألا

 ريغ نم نيرواجملا لمه يذلا امأو «ةيقيقحلا ةيبرتلا يه هذهو «هتمكح مهفرعيو

 هيلع لمعاو خيشلا اهيأ كلذ ملعاف ءاهفلعي مئاهم ةبيرز هدنع لعج نمك وهف ةيبرت
 :قيماعلا ترشةوطاو

 الإ ءارقفلا لصاح نم اًئيش جرخي ال هنأب بيقنلا يصوي نأ خيشلل يغبنيو

 يف ةدايزلا ومنلل برجم كلذ نأل ؛ةين حالصو بلق روضحب هيلع ىلاعت هللا يمسيو

 هيلع هللا يمست ىتح اًئيش جرخت ال ةكرابم ةجوز يدنع تناك دقو ؛ءيشلا كلذ
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 ةدحاولا ةعلزلا نم نبجلا جرخت ابر تناكف اهتقفش ةرثك نم صقني نأ ةفئاخ يهو

 تناك ىلاعت هللا ةمحر ىلإ تيفوت املف ءرهشأ ةثالث وحن نيرواجملا نم ةئاملا وحنل

 .ةعلزلا غرفتو رهشلا وحن اهنم جرخت ةمداخلا

 ةمحرو ةقفش بيقنلا دنع ناك اذإ :لوقي هكللث# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ةكربلا هنأكف «توقلا كلذ يف ىلاعت هللا لزنأ هجرخأ ءيش لكف ءارقفلا توق رمأ يف

 خيشلا داز ابرو ؛هدي نم ةكربلا تراط ةقفش هدنع نكي مل اذإو «ديزي لب صقني الف
 .ىهتنا ؛ءارقفلا يفكي الو ثلث وحن زبخلا يف

 بر هلل دمحلاو ؛هيلع لمعاو بيقنلا اهيأ كلذ ملعاف اًرارم كلذ انبرج دقو

 .نيملاعلا

 يف نولعفي اك سوءرلا ىلع اهفرفي نأ ةيده ةيوازلل لخد اذإ بيقنلل يغبنيو

 ىلع يطعأ دالوأ هل نمو ؛نامهس يطعأ ةجوز هل نمف ب هللا لوسر ةبحص ةقدص
 ريغص نم تيبلاو ةيوازلا لهأ معأف ىصحي ال ام كلذب انأ تلعف دقو «مهددع

 ال ةيدهلا تيأر نإو «ةرايخ وأ تابطر ثالث وأ نيت ةبح سأرلا صخي |برف «ريبكو

 ميلحلا دبع خيشلا دعب ًالعاف هل تيأر ام رمأ اذهو «سوءرلا ددع ىلع اهترطس معت

 .لاح لك ىلع هلل دمحلاو كلذ لثمل انفقو يذلا هلل دمحلاف «ةلزنملا دالبب حلصم نب

 دمأل ةيوازلا بابش نم هرجز وأ دحأ بيقنلا رهن اذإ ةيوازلا لهأل يغبنيو
 ةيمح باشلا كلذ عم بيقنلا ىلع اوبصعتي الأ ءايح ةلق وأ بدأ ءوس نم هيف عقوأف

 |برف ؛هظفل ةوالحو هلال باشلا كلذ ىلإ ليمت سوفنلا تناك نإ اهيسال ةيلهاج

 نمف قحلا قيرط نع اًفارحنا بيقنلا نم اوءار اذإ نكل ىصحت ال دسافم كلذب لصح

 .اًرارم هطسب رم (هك هلزعي وأ ,بيقنلا بدؤيل كلذب خيشلا اوملعي نأ مهيلع بجاولا
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 قحالب قحلي ثيحب ةئطفو قذح ةدايز هدنع نوكي نأ بيقنلل يغبنيو
 ىلع رجفي مهدحأ راصو «ءارقفلا ماظن اهيف دسف يتلا مايألا هذه يف اميسال قحاللا

 ماكحلا دنع هيف اوعفارف فورعمب خيشلا مهرمأ ابر ىتح بيقنلا نع ًالضف هخيش

 ليلق هاري نم لك ةيوازلا جئاوح يف لمعتسي نأ بيقنلا قذح ةلمج نمو «قيرط ريغب
 كرتيف كلذ نم دضلاب ناك نم لمعتسي نأ ةجاحلا يف رذحيلو ءركذلاو ةءارقلا

 ةحول يف أرقي وأ ركذي اًسلاج هاري نم لمعتسيو «ةرخآلاو ايندلا لامعأ نم غرافلا

 ًالوغشم لغشأ نم :قيرطلا خايشأ لاق دقو «فيرصت ءوسو لهج كلذ نإف ًالثم

 .ىهتنا «تقولا يف تقملا هكردأ هللا نع هللاب

 داسف فاخو «ًالثم ركاذلا وأ ئراقلا كلذ الإ ةيوازلا يف بيقنلا دجي مل نإف

 يف كيلإ جاتحا دق رمألا ءروتسد :لوقيو «بدأب هدنع سلجبلف خيبطلا وأ نيجعلا

 خيشلا ىلإ ىضمو «هكرت ًالثم ركذلا الو ىحرلا كرتأ ال :لاقو ؛ىبأ نإف ؛ةجاحلا هذه

 هب هرمأي ام لعفي كانهو ءوغللاو متشلا نع ًالضف هايإو وه اغالتي الو كلذب هربخأو

 .خيشلا

 ؛نيرواجملل ةطلاخملاو حازملا ليلق مالكلا ليلق نوكي نأ بيقنلل يغبنيو

 سائلا تفختسا حزم نم لك نإف «مهاهن وأ مهرمأ اذإ هرمأ اولثتميو هوباهيل كلذو

 لك رذحيلو «بيقنلا متش |مبرف حزملا لمتحي ال نم عم حزملا اًصوصخ ىبأ مأ ءاش هب

 نوعلم مادنلاو امان ريصي هنإف ؛ءارقفلا نيب داسفلا هجو ىلع مالكلا لقن نم رذحلا

 ىلع هسفن نطوي نأ بيقنلا ىلع بجيو «ءارقفلا ىلع اًبيقن نوكي نأ حلصي ال نولعملاو

 يه اهنإ ةلماعملا نإف .هقح يف ناتهبلاو روزلا نم نيرواجملا ضعب هيف لوقي ام عيمج

 هتمدخ ريظن يف اًيويند اًضوع خيشلا نم بلطي نأ رذحيلو «قلخلا عم ال ىلاعت هللا عم
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 يفكتو «هيفكت يتلا ايندلا هل رخسي ىلاعت هللاو ءكلذ لثم نع هتم* عفريل وأ «ءارقفلل

 ةطلخ ىلع ردقي ال دراو يف خيشلا ناك ابرو «هدابع ةمدخ يف هقدص بسحب هلايع

 ديس يقتل عقاو اك ءاّبأ امدعب حلقي ملف تيقنلا كلذ: تقمف ايننلا بحي ذا

 سبالمو رود مهل تراص فيك نالفو نالف ىلإ رظناو ؟كركشي الو كدمحي

 ىطعأ امك ىلاعت هللا كاطعأل ءالؤه ةمدخ تكرت كنأ ولف «قيرطلا عاطقو بكارمو

 رصق يف هسفن دجوف «لاحلاب خيشلا هعفد سيلبإ مالك نم هتين تريغت اًءلع ءالؤه

 الو لكأب ىنهتي ال ءلصافملا نابرض هبو روقم ريرس ىلع مئان نوللا رفصأ ضيرم
 يتلا ةيفاعلا ينطعأو ءرصقلا اذه يف هتيأر ام عيمج ذخ :بيقنلل لاقف «مانم الو برش

 نمو «هللا ىلإ تبن لوقي هيدي نيب فقاو وه اذإف خيشلا هبذجف باتو رفغتساف «كلملا

 ميهاربإ يديس دنع ناك هنأ :هلل# "يطوطشدلا رداقلا دبع خيشلا ينربخأو

 تانيبلا تايآلا قاروخب روهشملا ؛«تاماركلاب فورعملا :يطوطشدلا رداقلا دبع يديس وه )١(

 بئاجعلاو «ترهتشا يتلا تافصلا وذ «مالعألا نم مهاوس نمف كولملا دنع ماتلا لوبقلاو .فشكلاو

 افاقوأ اهيلع سانلا فقوو ءاهارقو رصمب عماوج ةدع رمعو هاريرض ناكو ؛ترهظ امدنع تربم يتلا

 .ةريثك

 بحاص)» ءايلوألا نيب هبقل ناكو «ءارمح ةبج هيلع ء,سأرلا فوشكم اًيفاح ناك هنكل ءاًيحاص ناكو

 .ارصم
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 ءاروف علطف .هللا نذإب علطا :لاقو رحبلا يف ضاخف «عرذأ ةثالث ءافولا مايأ طبه مث «لينلا فقوتو

 .هب نوكربتي سانلا لبقأف

 ..ثالث دعب الإ قافأ ايف «ةبتعلا ىلع هدخ عضو «مالسلا باب ىلإ لصو اللف ءاّيواط اًيفاح اًيشام جحو

 .رهظيو يفتخيو ؛ىرخأ ةقاسلا عمو ةرات ليلدلا عم ىرُي ناكو

 تكرت ينأ نظأ ام هللاو «يلصي ال رداقلا دبع نولوقي ءنوروذعم سانلا :لوقيف يلصي ىرُي ال ناكو

 .اهيف لصن نكامأ انل نكل تبذج لنم ةالصلا

 .همادقأ ىلع ههجو غرمي ؛هراز اذإ يابتياق ناكو

 .بذك هديب ةداعسلا نِإ :لاق نم لك :يوارعشلا فراعلا انخيشل لاقو

 ىلإ «يقاوسلا ىلإ طيغلا نم ءسرف رهظ ىلع انأو ءايندلا ىلع يعسلا نم عجهأ ال «طوطشد» يف تنكو
 ترصف «يهلإ بذاج يل لصح «كلذك انأ (نيبف ءايندلا ىلع دهجلا يف يب برضُي لثملا ناكو ؛ةمدقتلا

 ؛ايندلا نم يقئالع عطقاف قح دراو اذه ناك نإ مهللا :تلقف «قيفأ مث ةثالثو نيمويل يسح نع بيغأ

 هترضح نم يل ىلجتف «هيدي نيب روضحلا ماقم ىلاعت هللا نم تبلط :لاقو .اذه موي ىلإ ةحايسلا يف تذخأف

 «ينمحرف 44 ىفطصملاب تلسوتف «ٌباجُأ الف يحور عولط بلطأ ترصو «يلصافم هنم تباذ رم
 :يركبلا نيدلا لالج خيشلل لوقي راص «هتيوازب اهيف نفد يتلا ةبقلا رّمع املو.باجحلا لع لدسأو

 اهفقو تلعج امنإ يتيواز يف ةفيظو ةاضقلاو دوهشلا نم دحأل لعجت ال :هل لاقو ءبرق تقولاف «عرسأ
 ماني نأ يضاقلا هراج هلأسيف «رحبلا بابب ينارصن دنع ماني ناكو.دراوو ميقم لك نم بكرلا يفشكل

 .هدعب ملسأف ؛ينارصن وه ام اذه :لوقيو «ىبأيف هدنع

 حاخلالا لسرأ مث «عنمتف اًباش ئرقي نأ يف هلأسي ءفيرشلا يبأ نبا مالسإلا خيش ىلإ ةقرو ةرم بتكو

 ىلإ داعف «هنع هبجحو «لافطألا ءارقإل غرفمب تسل انأ :لاق مث اًدحاو اًسلجم باشلا أرقأف ءباجأف هيلع

 -ءاشعلاب الوغشم ناك هنوكل -هل نذإلا يف ىناوتف «مالسإلا خيش ىلإ هسفنب هعم هجوتف «ةمجرتلا بحاص

 :لاقف ..حاورألاب ءيديس اي :لاقو خيشلا ىلإ جرخف «طقسي داك ىتح هيف وه يذلا عضوملا برطضاف

 .ىسمأ تقولاو «ةذللاب لوغشم تنأ ؟لمعأ اذام

 هذنع تاب رداقلا دبع خيشلا هللا يلو نإ قالطلاب فلح لجر يف لاؤس يلإ عفر :يطويسلا لالجلا لاق

 تلسرأف ؟امهدحأ ىلع قالطلا عقي لهف ءاهنيعب ةليللا كلت هدنع تاب هنأ قالطلاب رخخآ فلحف اذك ةليل
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 هدعاسي نأ خيشلا نم اًموي بلطي مهنطاوب يف ام ىلع سانلا فشاكي بيقن يلوبتملا

 لمعو فشكلا بلسف خيشلا هتقمف هذخأي ملو بضغف اًئيش هاطعأف جيوزتلا ىلع
 عيمج هنم رفف بتكم يف لافطأ بيقن لمعف ءاًفيغر هنم اًدحأ رتشي ملف زبخ عايب

 ؛ةيفاعلا هللا لأسن اًنوقمم اًيولسم ناتسراملا يف ضرمف هدحو ىقب نأ ىلإ لافطألا

 .ىهتنا

 ةعامجلا ةالص نم ريخلا سلاجمل اًروضح سانلا لوأ نوكي نأ خيشلل يغبنيو

 راهنألا يف هزنتلا كرتو «ليللا مايقو «عرولاو دهزلاو «ملعلا ةءارقو ركذلاو

 هلاعفأ ىلع نورظان مهلك ةيوازلا ءارقف نأل ؛كلذ وحنو تالآلا عامسو «نيتاسبلاو

 :كلذ يف اودشنأ دقو «اهيف هب اودتقيل

 صْفَرلا ْمهّنك ٍرادلا لهأ ٌةميشف علوم ٌفدلاب رادلا ٌسأر َناكاذإ

 لاح هل نوكي نأ الإ مهللا ًمسج ال ءارقفلا ىلع اًخيش لمع نم اّبلق بعتأ الف

 لثمف «رهاظلا يف ربخلا نع ةلفغلاو وهللا يف هب سانلا ءادتقا نع هسفن هب يمحي رهاق

 وه امك ةروصلا يف اًخيش نإو «كلذ يف هب ءادتقالا دحأل سيل نكلو «هلاح ملسي اذه

 ثنحي ال هنأب تيتفأف ءاوقدصل مهدنع ثب ٍنإ ةعبرأ لاق ولو :لاقف «كلذ نع هلأسف «خيشلا ىلإ يدصاق

 .ىهتنا اهنم ٌدحاو

 دنع مان ثيحب «ةددعملا داسجألا نم ءاش ام ريديف ءروطتلا ةعلخ هيلع تعلخ دق ناك :مهضعب لاقو

 خيشلا نع يكح ام كلذ ريظنو.اًنبل امهنم لك دنع لكأو «ةدحاو ةليل يف نيتدعابتم نيدلب يف نيلجر
 فين ةئس تام .ةعمجلا ةبطخ دحاو موي يف اًدلب نيس يف بطخ هنأ -اسنهبلاب نوفدملا-يرضخلا دمحم

 .ةيرعشلا باب جراخ ةكرابملا هتيوازب نفدو «ةئاعست نيثالثو

 )١19/8(( تارذشلا (40 /؟) تاماركلا عماج :(78١/؟) ينارعشلا خيشلا تاقبط :رظناو

 .(؟47/1) ةرايسلا بكاركلا
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 سيل هنإف ةيوازلا يف هدعب خياشم اولمعو «مهدلاو تام اذإ خيشلا دالوأ ضعب نأش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «طقف مسالا ىوس ةخيشملا نم مهل

 دنع اهيسال ريخب اياوزلا يف مه نيذلا هنارقأ عيمج ركذي نأ خيشلل يغبنيو

 اذإ هنإف ءسكعلاب سكعلا مكح نإف ةقرخلل اًرتس هنوروزي نيذلا ءارمألا نم رباكألا
 هيلع لخد ريبك لك ةرضحب هصقنب رخآلا راص كلذ هغلبف «هنارقأ نم اذحأ صقن

 ةخيشملل سلج نم ضعب يف عقي امك سانلا دنع نيصخشلا ةلدبب ىلإ رمألا لحناف
 هريغ دلبلا يف اًدحأ اودقتعي الأ سانلا نم ديري هنأك خيش دي ىلع ماظن ريغ نم

 رذحيلف «سانلا نم ريثكل عقو امك سانلا بولق هنم رفنتو .هدصق دضب هللا هبقاعيف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛كلذ لثم نم خبشلا يديس

 اعدو ةريثكلا مئالولا لمعك ةرهشلا بابسأ ىطاعتي ال ذإ خيشلل يغبنيو

 نم كلذ نإف «مهوحنو قاوسأ خياشمو ءارمأو ءالع نم اهروضح ىلإ رباكألا
 يف كلذ ىلع مدن هل لصحو الإ هل تلصحو ةرهشلا دحأ بلط امو «لقعلا ةفاخس

 .ةرخآلاو ايندلا

 ناك ام هللاو :مداخلا بوقعيل لاق «ةافولا يعافرلا نب دمحأ يديس ترضح املو

 يديس ناكو «دحأ هفرعي ملو اًدحأ فرعي مل اًديمح تيلايف ةدحولا يف الإ هريخ ديمحل

 هللا نإف رادلا هذه يف ةرهشلا رمأب متهت ال قدصلاب هللا ديرم اي :لوقي افو نب ىلع

 هللا ىلع بذكلاب رهشلا دي رمأيو «تاقدص عضومل كب عفنيو كرهشي نأ دبال ىلاعت
 « اليكتت ٌدَّسََو اَسْأَب ٌدَّسَأ #9 هللا تقم نإ هب عتمت نل تبلط ام كل لصح نإ ىلاعت

 .ملعأ هللاو «(84 :ءاسنلا)

 مل امم تبن مف لومخلا ضرأ يف كسفن نفدا :هللا ءاطع نبال «مكحلا١ مالك ينو
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 قشي مث «ضرألا تحت تبني هنإف نفدي يذلا بحلا فالخب يأ هجاتن متي ال نفدي

 رصع ىلإ مهلك خايشألا جرد دقو «حايرلا هعلقت ال اًتباث جرخيو اهيلع اًرهق ضرألا

 مل نإ بلسلاب هديدبتو هلاك دعب الإ سانلل زربي ال دحأ نأ ىلع يفصرملا ىلع يديس
 .كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو خيشلا اهيأ كلذ ملعاف «جرخي

 دعب اورقتفا مهآر اذإ اًفقو هتيواز ىلع فقو نم ةيرذ دقفتي نأ خيشلل يغبنيو

 عم مهكرشأ ابرل شيع قيض يف مهآرو شاع ول مهدلاو نإف ؛ًالثم مهدلاو توم

 جارخإلاو لاخدإلا هسفنل طرش ناك نإ هنم اًئيش مهل خلس وأ ,فقولا يف ءارقفلا

 خيشلل يغبني الو ؛هتيرذ عفني نأ هل يغبني كلذك خيشلا ءارقف فقاولا اذه عفن اكف

 فقاولا نإ :لوقيو «نيقحتسملا ةربابج نم مهيلإ ناسحإلا نع هدصي نم عيطي نأ

 مدعو عابط مولو لخبو ةحاقو كلذ نإف «هتيرذ نع ًالضف يبنجألاك راص هسفن

 اًئيش فقاولا ةيرذ يطعي نأ نم خيشلا اوعنمو نوقحتسمملا هبلغ نإ مث «فورعم

 دالوأل احأ هسفن ردقيو كلذ يف هعم مهكرشي وأ وه هبيصن مهيطعي نأ هل يغبتيف

 فقولا نم هقزر مهل خلسيلف جارخإلاو لاخدإلا خيشلل ناك نإو «هتايح يف فقاولا

 .ملعأ هللاو ؛هتعامج ىلعالو هيلع كلذ فقي مل فقاولا نأ ردقيو ًالثم

 وه عمتجي نأ ةيوازلا فقو تاهج نم ءيش لح يف كش اذإ خيشلل يغبنيو

 لسري وأ ءرمألا سفن يف ثول اهيف ةهج لك لطعي نأ ىلاعت هللا اولأسيو «ءارقفلاو
 ةهج نم هقح قح يذ لك يطعيو ءالوصأ يف رظني قذاح يعرش مكاحل اهيبتاكم
 هنم هللا لطعف ءانتيواز فقو يف كلذ لثمب انأ تلعف دقو «سانلا داحأ وأ ناطلسلا

 نم اًئيش اهيلع ديلا عضاو وه نم جرختسي ةابحلا نم دحأ ردقي ملف تاهج ضعب
 .رهاظلا يف ىوقأو حصأ انتادنتسم نوك عم ةرجألا وأ جارخلا
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 «هريغو ناهيلس اشابلا مايأ ناطلسلا ناويدل فقاولا بيتاكم تلسرأ كلذكو

 فقو ىلع الإ رظنأ ال انأو ءناطلسلا ةهجل اًئيش فقولا اذه يف نأ ينغلب دق :هل تلقو

 مكل هومتدجو اف ءممذلل صلخملا لماكلا شيتفتلا هبيتاكم اوشتفف هيف ةهبش ال

 ءاعد نم اوفاخت الو تاهجلا عيمج ولو .هل هوطعأف مكريغل هوهتدجو امو هوذخف

 هل ءاعد ال تاهبشلا لكأي نم نإف اًضيأو «كلذ يف نولئاسلا مه ءارقفلا نإف ؛ءارقفلا

 ًالالح نآلا اولكأتل اولاقو انل امهولسرأ مث ءامهنع اوجرخأو اهيف اورظنف باجتسي

 .ىهتنا ءكلذب مكل حمس دق ناطلسلا نإف اًعاطقإ مكتاهج لصأ ناك ولو اّبيط

 مهيلع متي ىلاعت هللاف انتيواز ءارقف ريغ رصم يف كلذ لثم لعف اًدحأ ملعأ الو

 «نيقيلا ماقم يف نكمت نمن الإ رمألا كلذ لفغي الو «نيمآ مهللا نيمآ تاملا ىلإ عرولا

 همسقي مل امو «هنم هعنم ىلع دحأ ردقي ال هل ىلاعت هللا همسق ام نأ اًئيقيو اًمشك دقتعاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف هيلإ لوصولا ىلع وه ردقي ال

 مهايند رمأ يف ةيوازلا يف نيميقملا ءارقفلا حلاصم نع لفغي الأ خيشلل يغبنيو

 رمأ ليصحت ىلإ مهدحأ تافتلا لقيل مهل هنزخيو توقلا مهل لصحيف «مهترخآو

 هيلع لخديل تقولا لبق ءوضولاب مهدحأ رمأيو «هبر ةدابع ىلع لبقيو هشاعم
 يتلا نئّسلا لعف مهتوفي الو «ىلاعت قحلا تادراول بقرتم ةالصلل ئيهتم وهو تقولا

 ىلإ ءوضولا رخؤي نم نأش وه (ى «ةضيرفلا يف مارحإلا ةريبكت الو ضئارفلا لبق
 خايشألا عمجأ دقو ؛ةضيرفلا نم ثالثلاو ناتعكرلا مهدحأ تاف ابرف تقولا لوخد

 يف درو امل قيرطلا يف ءيش هنم ءيجي ال مارحإلا ةريبكت تاوفب نوابت ريقف لك نأ ىلع

 عم ىلاعت هللا يدي نيب فوقولا ىلإ هدنع قوش ال نم نوكيو «ةعامجلا ةالص لضف
 لوصح ىلع ليلد مظعأ وه يذلا لسكلا نم هدنع امل قفانم وهف ةمدخلل نينمؤملا

 .ملعأ هللاو «ةلاسرلا هذه يف هيلإ ةراشإلا ترم | ةعمجلا موي يف اميسال قافنلا
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 ننم لمحت نع مهمم* عفرت يتلا نطاوملا ىلع نيرواجملا هبني نأ خيشلل يغبنيو

 لصاحلا نم حمقلا جرخي بيقنلا اوكرتي نأك «بناجألا وأ مهناوخإ نم مهيلع سانلا

 هلمحي مث ؛.هصرقيو هنجعيف رادلا ىلإ هب يتأي مث ءنوحاطلا ىلإ هلمحيو هيقنيو هلبرغيو

 يف أرقيو اوغليو ثدحتي سلاج مهدحأو رادلا مث «ةيوازلا ىلإ هب ينأي مث «نرفلا ىلإ
 همكح هتءورم ةلقو ةمهلا ةءاند ىلع ريقفلا يقرت عنمي كلذ نإف «ركذي وأ هيضام

 .ةيلوجرلا يف هل بيصن ال تيبلا يف ةأرملا مكح

 ةدابعلل كيمدق فصت نأ نأشلا سيل :لوقي ينارادلا نايلس وبأ ناك دقو

 ىلع كلذ دعب لبقت مث كسفنب ًالوأ كتوق زرحت نأ نأشلا انإ كل تفي كريغو
 يف ةيكماج هل بيقنلا كلذ نوكي نأ نيب ةءورملا باحصأ دنع قرف ال مث ةدابعلا

 مهلك مهتمدخ قشف هيلع اورثك ابر نيرواجملا نإف ءال مأ كلذ ىلع ةيوازلا فقو

 نع ءارقفلاو وه جرخيف «هتين ريرحت ىلع ردقي ال ءايح ا فيسب هركملاك مهمدخي راصو
 لمعتسي نأ بيقنلل يغبني :لوقي يرمغلا دمحم يديس ناكو «قيرطلا لهأ بادآ

 بذهتتو مهسوفن رسكنت ىتح ةمدخلا يف ةرواجملل اوتأ نيذلا نيحالفلا دالوأ

 ناك نإو «ةرجحلا ءامدق نم مهريغك ةمدخلا مهنع ففخي كلذ دعب مث «مهقالخأ

 لامعألاب نهورمأي نأ نهجاوزأل يغبنيف «ةيوازلا فقو نم نلكأي نيرواجملا ءاسن

 خيبطلاكو اوءاش نإ «رخبلاو نيطلا نم ةبقنتلاو ةلبرغلاك تيبلا لخاد نوكت يتلا

 يف ترواج دقو «نيدلا يف اهام سأر صقنيف لسكلا ىلإ اهسفنب نهادحإ يمرت الو

 «خيشلا رمأل مهدايقنال شيع دغرأ يف اهلهأ ناكف ريغص انأو ءارقفلا ضعبل ةيواز

 اوجرخ املف ؛ةمعنلا ةرثك نم بربي رسيلا نم بطرلا هبيقنل اعد اذإ مهدحأ ناكو
 مهنع ىلاعت هللا لوح يريغ ةمدخ ينمزلي ال انأ :دحاو لك لاقو «خيشلا رمأ نع

 ينيعب هتيأر رمأ اذه «ةمقللا ليصحت يف هراهن لوط يرجي دحاو لك راصو ةمعنلا
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 اوتاه :دحاو لك لاقو «نرفلا ىلإ نيجعلا قبط لمح نم اوعنتماو مهلك اوبضغ ابرو

 اوماد مهنأ ولو ءاّسفن نيعبس وحن اوناكو نرفلا ىلإ مهلك اوبهذف هزبخأ يزبخ يل
 يف هللاو» :ثيدحلا يفو ةمعن مهنع لوحتي ملاًضعب مهضعب ةمدخ يف خيشلا رمأ تحت

 اوُعمساو نيرواجملا اهبأ كلذ اوملعاف "«هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ اوحلفت اًخيش هللا هماقأ نم لكل اوعيطأو

 لصح نم لكل ةمدخلا يف ةباينلاب مهءاسنو نيرواجملا رمأي نأ خيشلل يغبنيو

 نهادحإ بونتف «هريغ وأ دمرب ضيرم دلو ىلع رهس وأ مون وأ ضرم نم رذع هل

 ضرم ال لصح اذإ كلذك اهعم ىرخألا لعفتل مويلا كلذ ةمدخلا يف اهتبحاص نع

 راهنلا طسو ةمدخلاب هنولبقتسي نأ نارهسلا ىلع ام بعص اذإف ؛ضيرم ىلع رهس وأ

 نم ةمدخلاب ىلوأ مهدحأ نأ نيجوزتملا نيرواجملا ملعيلو «مونلاب حيرتسي نأ لبق

 :لوقي نأ هل يغبني الو «بازعلا ةنؤم ىلع ةدئازلا هتنؤم ةرثكو هلقع لال بازعلا

 «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ةءورم ةلقو ةلادن كلذ نإف ؛ينع مدخت يتأرما نإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مكناوخإ نع ةنؤملاو بعتلا اولمحأو

 ىري الأب كلذو مهناوخإل مهترايز بدأ ءارقفلا ملعي نأ خيشلل يغبنيو
 كرت اذإو ؛هيخأل هيلع بجاولاك اًمح ىدأ هنأ ىري لب ؛روزملا ىلع ًالضف هل مهدحأ

 نم فاخي نأك تانوعرلا نع ٍلاخ يعرش هجوب كلذ نكيلف هيخأ ةرايز مهدحأ

 :لوقي نأ رذحيلو «كلذ لثمل هترايز كرتيف ةدابعلا نم هيف وه امع هلاغتشا هل هترايز

 «؟41/ /4) دواد وبأو ( 648 مقر« 7١17/4 /4) ملسمو 411١(( مقر« 767 /7) دمحأ هجرخأ )١(

 نابحت نباو ؛6 مقر 2( 87 )١/ هجام نباو ©,6 مقر؛ ١46 /0) يذمرتلاو 2( مقر

 ,(074 مقر ء597/)
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 01 راخدوب ىاغو ب ندب قع ليدل مل ! 2 عم 5 قأاسلن
 عل

 ان وقير هل ةقرابت مدقلا لاقت لع رطل صيلو هل 0
 نظ ءوُس هنإف ءسوفنلا باحصأ هيلع اك هسفن ربكي نأ هيلع اًقوخ هترايز تكرت
 .ملعأ هللاو مارح وهو خألا كلذب

 نع باجح يف هنأل ؛هدهع هضقنو ديرملا ءافج ىلع ربصي نأ خيشلل يغبنيو

 ةرانص هيف قلعت ىتح بعت يف خيشلا لازي الف ؛خيشلا هيلإ هوعدي ام ةسافن ةفرعم

 ديرملا ريصيو حيرتسي كانهو «هيلإ ىعدي ام ةسافن ىلع قرشي نيح قيرطلل هتبحم

 توم ىلع يكبي ديرملا ريصي كانهو «ةراشإلا درجمل وأ هسفن بدأ نم ريخملا لعفي

 ؛هيلإ هوعدي ناك ام ةسافن فرعي مل وهو هخيش تام اذإ ام فالخب ءاكبلا دشأ خيشلا

 خيشلل يغبنيف قيرطلا ةبحم ةرانص ديرملا يف تقلع اذإ مث يكبي الو هيلع نزحي ال هنإف

 نم ال هبر ةدابع ىلع هبلق ةيعمج ثيح نم نكل حرفلا دشأ ديرملا كلذب حرفي نأ
 اًدِحاَو َالجَر كب هللا َىِدْيَي ْنَأل» :ثيدح هيلإ راشأ امك وه هيلإ هتياده ةبسن ثيح

 .ىهتنا ,"0مصنلا ٌرمح كَل َنوُكَي نأ ْنِم كلب

 ىواستي ثيحب كسفن ظحل ال هلل كديرم ةيادبب حرفاو خيشلا اهبأ كلذ ملعاف

 كبلق يف تذجو ىتمو ؛ءاوس.دح ىلع كريغ دي ىلعو كيدي ىلع هتياده كدنع

 ظح يف تنأف كريغ دي ىلع هتياده ةوالح نم حجرأ كيدي ىلع هتيادبب ةوالح

 اكِإَو 92 :ىلاعت لاق مهسوفن ىلإ ال هللا ةدابع ىلإ الإ مهياونو ءايبنألا تعد امو ءكسفن
 ةبرق ىلع ال يبرق ىلع مهلدف :يأ (187 :ةرقبلا) © ُبيِرََض ْنِإَ ْيَع ىدابي كللأس

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كنم

 )١( يراخبلا هاور )1١1// /17(« ملسمو )1817/1/4(,
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 كلذ نوكي نأ دارأو ركذلا يف مزعلا يوق ريقف هيلع درو اذإ خيشلل يغبنيو

 نالف ةبحص يف انأ :لوقي التل انتئبحص يف لخدا :هل لوقي الأ هباحصأ نم ريقفلا

 هديقف اندنع بيصن ريقفلا اذهل ناك نإ مهللا هبلقب لوقي لب ؛خيشلا لجخيف

 دقو «هتبحصب قلعتلا نع انبولق فرصاو «هخيش ىلإ انع هفرصاف الإو ءانتبحصل
 ءانع فرصني امإو «ظفل ريغ نم انيلع ريقفلا كلذ ديقتي امإف تارم كلذب تلعف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اضر ىلع رودت اهلك مهلاعأ نوكت نأب ةيوازلا ءارقف ملعي نأ خييشلل يغبنيو
 لبق ىلاعت هللا ةمظع نودهشيف ىلاعت هللا ىلإ هتبسن لجأل الإ الو نوبحي الف «ىلاعت هللا

 نم دوهش نع ميباجح عم يلولا كلذ ىلع مهرصب نورصقي الو «يلولا كلذ ةمظع

 خبشلا لاق انه نمو ءاهردق ردقي ال ريقفلا اهدجي ةوالح بدألا اذهلو ؛هلجأل هوبحأ

 كلذ نم رثكأو «هتاذ ىلع لدي ام ىلع همالعأو هللا تايآ ءايلوألا :يلذاشلا نسحلا وبأ

 ىلع هبلقب عمتجي ىتح ريقفلا لمعي ال :لوقي#كلا# صاوخلا ىلع يديس ناكو «لاقيال

 هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءيش لك يفو :لئاقلا لاق اك ,دوجولا يف ءيش لك دوهش ىلاعت هللا

 هللا عم بدألا كباحصأ ميلعت نع لفغت الو «خيشلا اهبأ كلذ ملعاف دحاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةقرسلا نم لافطألا رذحي نأ ةيوازلا يف لافطألا بدؤم رمأي نأ خيشلل يغبنيو

 ةنامألاب فصوي وهو غولبلا نس هيلع لخديل ؛هيف مه قح ال ءيشل سالتخالا وأ

 ىلإ اهلمح يتلا ةهكافلا نم ةدحاو ةبح لكأ وأ مهرد ةقرس نم هرذحيو «ةنايخلا نود

 دبعلاب مكحلا يف قحلي نأ دعبي الف اًقلكم نكي مل نإو هنإف «ًالثم هيقفلا وأ خيشلا تيب

 هب بلاطي نأ دعبي ال كلذك قتعلا دعب هب دبعلا بلاطي الف «لام هتبقرب قلعت يذلا
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 وأ ةبطر يف ناخنو لفط ىلع ردقملا ىرج نإ مث ةرخآلا رادلا يف وأ «غولبلا دعب لفطلا

 مح هل أرقي نأ لقعلا نمف «هتوم وأ هبحاص ةبيغل ءافولا ىلع ردقي مو هرقن ديدج

 هب تيرتشا يبص انأو هتذخخأ مهرد يف ةرم كلذب انأ تلعف دقو «هل وعديو هوحنو

 الأ فئاخ انأو ؛هفئاحص يف اهتيدهأو ةمتخ هل تأرقف «هبحاص نذإ ريغب ةوالح

 فطلي ىلاعت هللاف «هئيعب يمهرد تام ةرخآلا يف :لوقيو ؛همهرد ريظن يف كلذب ىضري

 .نيمآ نيمآ نيمآ قح هيلع نم لكبو انب

 وأ «ةعامجلا ةالص نع نيرواجملا نم فلخت نم لك ةبتاعم خيشلل يغبنيو

 نك هللا ةمحر يدي نيب سولجلا وأ فوقولا نم هتاف ام ىلع هخيبوتو ركذلا سلجم

 لصح يذلا للخلا كلذ ربجنيو ريخلا ىلع بظاويو لبقتسملا يف هرذح ذخأي هلعلف

 .تاف ام ىلع نزحلاو خيبوتلاب تلصح يتلا ةمهلا كيرحتب

 ايسال طامسلا ىلع عامتجالاب ةعامجلا رمأي نأ بيقئلاو خيشلل يغبني كلذكو
 .اوناك تيب لهأ كلذب رمأ لك هللا لوسر نإف «ةيوازلا ماعط قيض وأ ءالغلا مايأ

 هللا لوسر اي معن :اولاقف «نوقرتفت مكلعل» :لاقو نوعبشي الو نولكأي

 .ىهتنا «”«هيف مكل كرابي ماعط ىلع اوعمتجا:لاقف

 طامسلا ةعامج اوأر اذإ ءادعألا نم خيشلاب ثوللا باب دس اًضيأ كلذ يفو

 ليلقلا الإ ةيوازلا فقو نم معطي الو «ءارقفلا قح لكأي خيشلا نإ:نولوقيو «ةليلق

 ىأرو ًالثم ةيوازلا نحص يف طامسلا ىلع نولكأي نيرواجملا عيمجو ودعلا ىأر اذإف

 ةرثك ةهج نم ةميظع ةفلك يف خبشلا لاق وأ «خيشلاب ثوللا كرت |برف مهترثك

 هيلع [ى «ءارقفلا نم ربكتلا باب دس اًضيأ ءارقفلا عاتجا يفو هدنع نيذلا نيرواجملا

 .(71/55) دواد وبأ هاور )١(
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 طامس نع ءانغلاو ربكلا نورهظيو ءايندلا ءانبأ نوطلاخي نيذلا نيرواجملا ضعب

 عم لكأي سلاج وهو بحاصلا كلذ هيلع لخدي نأ مهدحأ ىلع ام قشأف خيشلا

 هزعو حرفلا دشأ كلذب حرفل خيشلا ةبحم يف اًقداص ناك هنأ ولو نايمعلاو لافطألا

 هللابف ةكربلا كل لّصحي خيشلا يديس ماعط نم لك :هل لاقو ءبحاصلا كلذ ىلع

 نع اًينغتسم مكنم ناك نمو ؛مكماقم هللا عفريل مكسوفن اوللذ يناوخإ اي مكيلع
 ءاومدنت اوفلاخت الو «مهداوسل اًريبكتو اعضاوت ءارقفلا عم رضحيلف ةيوازلا ماعط

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 للعتي الو مهدحأ رضحي نأ ًاليل ةيوازلا يف درو مهل ناك اذإ ءارقفلل يغبني

 لأسيلف ةقيقح فاخت تناك نإو «ريعشلا ةلاخن لكأ قحتست ال يتلا هتجوز سينأتب

 ةيوق ةجوزلا تناك اذإو «ةليللا كلت هئاشعب ولو اهدنع مانت نأ ةراحلا زئاجع ضعب

 نم رذحيلو سنؤم ريغ نم درولل رضحيلف بابلا اهيلع قلغأ اذإ فاخت ال بلقلا
 كلذ لعفي نأ هل يغبنيف ؛هقدص ريدقتبو ريصب دقانلا نإف .ةجوزلا ةشحوب للعتلا

 تيناوحلا ضعب ىلع سلجي نم تيأر دقو «رجألا هتوفي ال ىتح هتيب يف درولا

 ىلإ ةالصلا نم ةعمجلا موي ٌةْلف يبنلا ىلع ةالصلا سلجم لاح ةقوسلا عم ثدحتي

 موقي نم تيأرو تقولا تقرغتسا ةرورض يل تلصح :لاق دحأ هبتاع اذإو ءرصعلا

 ءارش وأ ماعطلا بطحب يقأي هنأ مهوي ةيوازلا نم جرخيو هطسو دشيو هماىكأ رمشيو

 هدلو هيتأي نم تيأرو سلجملا نم اًقهز جرخ نإ هنأ لاحلاو ءكلذ وحنو نهدلا

 هنأ نيرضاحلا مهو موقي مث يكك :لوقيو هل هسأر ئطأطيف هبنجب سلجيف ريغصلا

 لصح يذلا رصحلا ةرثك نم وه !منإ هنأ لاحلاو ءدجسملا سجني نأ اًقوخ هب ماق اهنإ
 ةأضيملا لزني مث ةيوازلا يف روديو سلجملا نم موقي نم تيأرو «ركذلا سلجم نم هل

 لزن انإ هنأ مهويو ةجاح ءاضق الب علطي مث اتيب انيب ءالخلا تويب ىلع فوطيف
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 توملا نإف ؛تاريخلا نم اودوزتو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «الثم لوبلا ةجاحل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ديرولا لبح نم مكدحأ ىلإ برقأ

 نأ هرخخآ ىلإ درولا لوأ نم كو هللا ةسلاجم ىلع ءارقفلا نم ردقي مل نم يغبنيو

 نم رخآلا يفو تاريخلل نيقباسلا نم لوألا يف بتكيل هرخآو سلجملا لوأ رضخي

 نم هتاف ام ىلع نزحل ةريصبلا حوتفم ناك هنأ ولو هل مسق ام هيلع قرفيف سلجملا لهأ

 لبتحا اذإو «تقولا كلذ يف تام اذإ زيزعلا هدلو ىلع هنزخ .نم دشأ ريخلا كلذ

 ةعامجلا بولق رسكي هنأل ؛سلجملا ةقرافم ءارقفلا نم دحأل يغبني الف سلجملا

 يغبني الف «لاتقلا فص نم فرصنملا يف درو ام ريظن اذهو «مهبولق قرفيو اهفعضيو

 هللا ركذيل وأ اهبولق يوقيل اهعم ركذي ةئف ىلإ اًريحتم ناك نإ الإ فارصنالا ركاذلل
 نمو «هللا ليبس يف دهاجملاك هلل ركاذلا نأل ؛ةلعل ال ةقلح ا نم رخآ بناج يف ىلاعت

 اًموسرم ىطعأ دقف ركذلل قفو نمف ةيالولا روشنم ركذلا :قاقدلا ىلع وبأ لاق انه
 نيطايش نم هللا ءادعأ نولتاقي هب نيديرملا فيس ركذلا لوقي ناكو هللا يلو هنأب

 .ىهتنا «نجلاو سنإلا

 يغبني ال :لوقي هلك يفصرملا ىلع يديس ناكو «سيفن هنإف كلذ اوملعاف

 اوموقي لب ؛ةقلحلا نم اًبناج ولخيو ةراهطلل ةدحاو ةعفد اوموقي نأ سلجملا لهأل

 خيش نذإ نم مهل دبالو ةقلحلا يف للخ مه رهظي ال ةعامج دعب ةعامج نيلسارتم

 .ولوسرو هب أرثماء نيد <توئيؤُملا امه :ىلاعت هلوقب ًالمع ةراشإب ولو كلذ يف سلجملا
 رمأ ركذلا سلجمو «(57 :رونلا) 6 هوتي َّقَح أوبَهْدي ْرَل جياج رثأ نكع عم اتاك اد

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيقيب هللا ىلع بولقلل عماج

 ف «ةعيرشلا ماكحأ نم هوملع اهب لمعلا نيرواجملا ملعي نأ خيشلل يغبنيو
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 قبلا قرحو «دجهتلاك بونذلا رئاغصو لفاونلا امهيسال اهب لمع اهملع نم لك

 ركذو «ةراهط ىلع ةليل لك مونلاب ءارقفلا رمأيف تيبلا وأ ةيوازلا يف رثك اذإ «لمنلاو

 يتلا رومألا لضفب لمنلا وأ قبلا جارخإ اودارأ اذإ مهرمأيو ءوغل الو ثدح ريغ نم
 اذإف ,خوبطم ناويح سأر لمنلل عضي نأب كلذو «ناويحلا ىلع باذع اهيف سيل

 سحأ اذإف قبلا عضاوم نم اهبرقيو ةليتف ذخأي وأ ءموكلا ىلع هامر هيف لمنلا لخد

 يف هعضي وأ «رانلاب هقرحي نأ نود ًالثم هديب هلتقيلف هعضوم نم جرخو ةرارحلاب

 دمحم يديس ناكو «ةرارحلا يف راثلا نم فخأ سمشلا نإف ؛تومي ىتح سمشلا

 ثروغربلا رشتنا اذإف سمشلا يف ثوغربلا وأ قبلا اهيف يتلا رصحلا دنع سلجي رينملا

 هللا هرمأ يتلا ةلتقلا هناسحإ مدع ةهج يف هللا نم فئاخ وهو هلتق قبلا وأ لمنلا وأ

 وه ام ًالثم ةلقصمب وأ اًرجب لمقلاو ثوغربلا وأ لمنلا وأ قبلا كهد نإف ءابب

 هنكمي ناك ول نأ ىنمتيو «نوكي قيرط نوهأب هلتقي نأ ناسحإلا (نإ ةلتقلل ناسحإ
 .ىهتنا «لعفل ثوغربلا وأ نيتلمقلا حبذ

 دمحأ يديس ناك لب ؛كلذ مهل يغبني الو اًريثك نورواجملا هيف عقي رمألا اذهو

 اودوعو ؛ثوغربلاو ةلمقلاو لمنلا ةصرق ىلع اوربصا هباحصأل :لوقي يعافرلا نب
 نإف ؛ةرخآلا دئادش لمحت ىلع نامدإ مكل ريصيل ايندلا يف دئادشلا لمحتب مكسوفن

 مكدحأ ربصي مل اذإ :لوقي ناكو «ةرخآلا دئادشل نامدإلاك يه (نإ ايندلا دئادش عيمج

 يف هبضغ ذفني ناك نم هنع ةياور يفو «موقلا قيرط بلطي فيكف ثوغرب ةصرق ىلع

 .ىهتنا «ملسملا هيخأ قح يف هبضغ دقتي الأ هنم بلطي فيكف ةلمق وأ ثوغرب

 نيميلا نعو ةلبقلا هاجت قاصبلا نع هباحصأ يهني يرصملا نونلا وذ ناكو

 هللا معن ربكأ ىلع مكدحأ قصبي :لوقيو «لينلا رحب يف قاصبلا نعو «راسيلاو
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 .ىهتنا «هدابع ىلع ةيويندلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب اولمعاو نورواجملا اهيأ كلذ اوملعاف

 ًالوق اولوقي الو ًالعف اولعفي الأ نيرواجملا ملعي نأ خيشلل يغبني كلذكو

 نم كلذ نإو هاري ىلاعت هللا نوك مهدحأ دوهش عم الإ سلجملا يف اًيداع وأ اًبودنم

 فا ةرخملا ةنيطتلا تالا نيبال ملا ف هيكل عايز ا الإ تت ام لج
 كلذب رمأ هللا نأ الول هنأ هسفن يفو .هترضح يف اًكيلم اقل هتماع فليو هترضح

 يف ةوهشلا هذه نمدأ نمو ءاهردق ردقي ال ةميظع ةوالح اذهلو «هلعف امل هحابأو

 وأ اًئيش لعفي ريصي الف ؛نكامألا لك يف هللا ءاش نإ هعم مكحلا بحسنا دجسملا

 لخي هلل ربنملا دمحم يديس ناكو «اري وهو هللا ةرضح يف هنأ هدوهش عم الإ هلوقب

 نيب انفقو اذإ ةيهلإلا بكاوملل اًيظعت كلذ لعفأ |نإ :لوقيو موي لك اهفليو هتمامع

 تاع اهبرو ركذلا لاح يف هيدي نيب انسلج وأ تاولصلا تاقوأ يف هناحبس انبر يدي

 .ىهتنا ءرعشأ الو هتدلجب لصأف ةماعلا تايط يف ثوغرب وأ ةلمق

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 اذإ ركذلا سلجم يف مهعم موقيو ءارقفلا ةمه ضهني نأ خيشلل يغبني كلذكو

 يغبنيو «جالح الف نسلا يف نعط نأك رذع هل نوكي نأ الإ مهللا نيمئاق هللا اوركذ

 يف هللا ىقلأ اذإ ةشقانملا سلجم وأ ركذلا سلجم نع فلخت نم لك رذع لبقي نأ خيشلل

 نم هيف امل هلوبق هل زوجي الف هقدص هبلق يف ىلاعت هللا قلي مل نإف .هقدص خيشلا بلق

 نايسنلاو مونلاك وه (نإ لوبقملا رذعلا نأ ىفخي ال نكل ريقفلا كلذكو .هسفنل شغلا

 درو وأ ؛نآرقلا سردب ريقفلا لاغتشا لوبقملا رذعلا نم سيلو لايعلا ىلع يعسلا وأ

 وآله



 .”[...] ءاهظحلل كلذ لعفت ابر سفنلا نإف هخيش هب هرمأ ام فالخ رخآ

 اهبحاصل ةنايخلا سفنلا نأش نم :لوقي يفصرملا ايلع يديس تعمسو

 ميظعلا شيتفتلا دعب الإ هشغب هلوقي امل يغصي نأ لقاعل يغبني الف هل شغلاو

 ريغت ال اًبيع مكيلإ بسن اذإ :لوقي اًرارم هتعمسو «ةئّسلاو باتكلا ىلع كلذ ضرعو

 سفنلا نأش نم نإف انم ءانسفنب ملعأ مه اولوقو مكاخأ اوقدصو مكسوفن نم هلوق
 .ىهتنا «خألا فالخب هبويع هنع رتستو اهبحاص شعغت نأ

 نم سكع ةميظع ةوالح هل تدجوو ىصحت ال اًرارم كلذب انأ تلعف دقو

 قيضلاو رصحلا هسفن يف دجي هنإف ؛هاخأ بذكيو هسفن قدصيف كلذ نم دضلاب نوكي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «دعبلا لك هنم دعبي خألا كلذ نأ دوي هنأ ىتح

 قحلي اًقذاح مهدحأ نوكي نأ اهريغ وأ ةيوازلا يف نيميقملا ءارقفلل يغبني

 نع مهاهني نأ ىلإ مهخيش اوجوحي الو «ءارقفلا ىلإ اًدحأ اودهأ اذإ ةهبشلا وأ مارحلاب

 ىوفت ريقفلا دنع نكي مل نإف ؛رفاسي وأ تومي دق خيشلا نإف ءكلذ لثم نم لكألا

 ًالح هتمقلل ناعبات لامعألاو بلقلا نإف هلامعأو هبلق فلتأو كلذ نم لكأ الإو

 نمو اًدبأ هتمقل ةلكاشم نع هلامعأ جرخي نأ دحأ ردقي ال ةهبشو اًموركم وأ ةمرحو

 لكأ اذإ دبعلا ةبوقع يف ام لوأ :لوقيهل# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ءاهريغ وأ ةالص يف ىلاعت هللا ةرضح لوخد نم ةكئالملا هعنمت نأ ةهبش وأ اًمارح

 ىلاعت هللا ةرضح يف ثكمي ةهبش وأ اًمارح لكأ اذإ هبلق ىلع دحأ ردقي ال هنأ مولعمو

 .ةحضاو ريغ ةرابع يهو .ريقفلا يف رئاس لك ىلع شم خيشلاو :طوطخملا يف )١(
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 دنع حصي الو ءاّدبأ هتدابع لاح هيلإ هب هرظن بحصتسي وأ هاري هنأك هللا دبعي نم

 مزال نمو «ةداعلاو ةدابعلا نيب قرف الف اهجراخت امأو ةرضحلا يف الإ ةالص موقلا

 .هب فلك اب مايقلا مدعو باوثلا لوصح مدع كلذ

 عوشخلا مرح ةهبش وأ اًمارح لكأ نم :لوقي هنلل# نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 لاب يف رطخ ىتمو ؛عوشخلا عم الإ موقلا دنع حصت ال ةالصلا نأ مولعمو هتدابع يف
 .ىهتنا «ةالص هل حصي الف ىلاعت هللا ريغ ةالصلا نم ملسي نأ ىلإ مرحي نيح يلصملا

 يدي نيب نيضراعملا فوقو الول :لوقي هلل يفصرملا ايلع يديس تعمسو

 هائلق ام فرعي الو :لاق «دبعلا باجح نم مهرئارس ترطفنال مهتالص يف ىلاعت هللا

 هافج مث دارأ املك هل لعفيو هرارسأ ىلع هعلطي كولملا: نم دحأ دنع اًبرقم ناك نم الإ

 للاعت هللا نم دقو ؛هنع ضري ملف ةليح لكب هيلإ لسوتو هترضح نع هدرطو كلملا
 نم اًئيش لكأت نأ مهدحأ سفن بيطت ال ةيوازلا يف ناوخإلا نم ةعامجب لع

 ىلإ مهيلع كلذ ميدي نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأستلف يروضحو يتبيغ يف تاهبشلا

 اذإ ءارمألا ةيده ىلع اومصاخت امبر لب ةيواز يف مويلا كلذ دجوي نأ لقو «تاملا

 .ىهتنا .مهخيش عم ةيوازلا تلخد

 وأ رادرتفدلا وأ اشابلا قرف اذإ :لوقي هلي صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 اولبقي نأ ءارقفلاو خيشلل يغبنيف «دلبلا اياوز رئاس ىلع اهوحن وأ اياحض يضاقلا

 در ىلع بترت نإ اهيسال هلثم ىلإ نيجاتحملا ىلإ هوفرصي مث دلبلا ءارقفل ةقفاوم كلذ

 ةيدهلا كلت معطي نأ خيشلا ىأر نإو «درلا ةدسفم نم مظعأ نيدلا يف ةدسفم كلذ

 نجرخيو «نهجاوزأ ةعاط نع نجرخي ياللا نيرواجملا ءاسنلو ةيوازلا لافطأل

 تاروكذملا ءاسنلاو نيفلكم ريغ لافطألا نأل ؛سأب الف رذع ريغب اهتقو نع ةالصلا
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 .ىهتنا .كلذ لثم نع عرولا يضتقي ال نهماقم

 انل لسرأ هنإف هدالوأ نتخ امل ءارمألا ضعب ةيده يف كلذ لثمب انأ تلعف دقو

 هيلع هانددر نإ تفخف ءحمقو بطحو نمسو زرأو دوسأ ًالسعو اًمغو اًرقب

 نع كلذب انزيمتو هيلع انسوفن انيكزو «عرولا مدع ىلإ هانبسنو سانلا نيب هانلجخأ
 ناوخإلا اهيأ مكيلع هللابف .درلا نم ةدسفم فخأ لوبقلا ائيأرف دلبلا خياشم عيمج

 مكبلق يف ناسللاب مكخيش اورضت الو بلقلاب نيعروتم اونوكو ءمكخيشل اوعمسا

 بر هلل دمحلاو ؛باوثلا ليلق هنإف كلذ لثم نم لكألا مدع نم وأ درلا نم ةزازح

 .نيملاعلا

 اومصاخت اذإ ةيوازلا لافطأ بيدأت يف اولهاستي الأ ةيوازلا ءاهقفل يغبنيو

 فيرلا يف مهؤابآ لعفي اك «لياولابو مازحلاب لاقو ءاصعلاب اًضعب مهضعب برضو
 يف كلذ انربج اك اومصاخت اذإ كلذ دعب مهبيدأت رسعيف لاخلا كلت ىلع نوغلبي مهنإف

 ناك نإ لافطألا بيدأت ىلع ءاهقفلا دعاسي نأ خيشلا ىلع دكأتيو «ةيوازلا لافطأ

 ةيوازلا لهأ ىلع دوعت ةحلصم اهنأل ؛اهريغ وأ ةجاذسل بناجلا فيعض هيقفلا كلذ

 دهاشم وه اى يلاولا تيب نم مهضعب اوكتشا ابرو ضعب ىلع مهضعب ىعن مهلك

 هلل دمحلاو ءصقن يف ال رشلا نم ةدايز يف نامزلاو مهخيش ةعاط نع اوجرخ نميف

 .نيملاعلا بر

 ةلباق مهيخأ ةيلباق تمادام مهضعبل حصنلا اوكرتي الأ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 نم هل حصنلا دعي راصو هئيلباق تلاز اذإف «هل اًريخ حصنلا كلذ نأ ىريو «حصنلل

 ىتح حصنلا هنع ناسنإلا ففخي ذئنيحف ينيذؤي لزي مل اًنالف نإ:لوقيو «ىذألا ةلمج

 دهاشم وه ايك ماكحلا ىلإ اوعفارتو ماصخ امهئيب عقو |برف الإو «ةيلباق هدنع لصحي

 -1لا-



 ديدش ررض كلذ ىلع بترتيف يلاولا تيب نم هاخأ مهدحأ يكتشيف ءاياوزلا ضعب يف

 اًضعب مكضعب اوحصناو ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف «ةراحلا وأ ةيوازلا نم جارخإو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «تازيملا هذهم

1 
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 مهقالخأو ةيوازلا ءارقف بادآ نم ىرخأ ةلمج ركذ يف

 ةيوازلا لخد اذإ نيدقتعملا دحأ راصو «هيخأ نود هيف نودقتعملاو هباحصأ رثك اذإ

 وأ خيشلا ققحت ةمالع نمو ءاهيف سلجي ملو ةيوازلا نم لزنأ رضاح هبحاص دجي ملف

 ةبحص ىلإ هنع هباحصأ تلوحت اذإ اًميضو اًجرح هسفن يف دجي الأ ماقملا اذهب هريغ

 هنأ ىلع ليلد قيضلاو جرحلا دوجو نإف «هسلاجي دحاو بحاص هل سيل راصو «هيخأ

 صوصنلا تءاج دقو «نيدقتعملو باحصألا ةرثكب هيخأ ىلع هسفن ىري ناك

 كلذ هلبقي ال وأ ةيلكلاب امإ :يأ «هللا هلبقي ال ابرلا هلشد لمع لكأب دهشي ةعطاقلا

 .صالخإلا ةاعارم نم رثكأ نمل نوكي يذلا لوبقلا

 صالخإ ةمالع نم :لوقي هلا# يفصرملا صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نم دحأ ىلإ مهتبسنو هيلإ هباحصأ ةبسن هدنع ىواستي نأ ني ديرملا ةيبرت يف خيشلا

 هللا ةرضح نع نيدراشلا بولق عمج نيقداصلا دوصقم نأل ؛ءاوس دح ىلع هنارقأ

 نم هيلع حتفي ملو ةديدع نينس مهدحأ دنع ريقفلا ثكم ول ىتح ناك هجو يأب اهيلإ

 دادزي ةليل يف هيلع حتفف هبحصف هخيش نارقأ نم دحأ ىلإ بهذ مث «ءيثب قيرطلا

 صالخإلا نم مشي مل وهف كلذ لجأل ةدحاو ةرعش هنم تريغت ىتمو «كلذب اًرورس

 .ىهتنا «:ةحئار

 «رافغتسالا ةرثكب اهكرادتو توملا لبق كسفن سقو يخأ اي كلذ ملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ليصحت دعب الإ ةيوازلا يف ةفيظو مهدحأ بلطي الأ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 هللا ةرضح دجسملا نإف وه هملع ىلإ ال خيشلا ملع ىلإ عجار كلذو ءاهطورش

 نيع هللا حتف نم لك دنع ةقيقح كيك هللا ةرضح لهأ مه مهلك همادخو ةصاخلا

 ةفيظو ىلع محازي نأ هل سيلف «ةنطابلاو ةرهاظلا لئاذرلا نع رهطتي مل نمف هتريصب

 ةكئالمو ءايبنأ :فانصأ ةثالث يف ةيهلإلا ةرضحلا لهأ اورصح دقو «ةيوازلا يف

 اذإ اَدبأ هللا ههركي ءيش هرهاظ يف الو ءالؤه نم دحأ نطاب يف سيلو «ءايلوأو

 .كلذ تملع

 ؛ةئطابلاو ةرهاظلا لئاذرلا رئاس نم اًرهطم نوكي نأ ةيوازلا باوب طرش نمف

 نأ حبقيو ؛مهبر اهيف نوجاني ةرضحلا لهأ اهلخدي يتلا ةيهلإلا ةرضحلا باوب هنإف
 .كبَو هللا اههركي ةلصخ هيف نوكي

 رئاس نم اًرهطم نوكي نأ كلذك نوكي نأ كلذك شارفلا طرش نمو

 هندب ناك نمو ءاًضعب هضعب لكاشيل ةيونعملاو ةيسحلا ةئطابلاو ةرهاظلا تاروذاقلا

 .دجسملا يف سوسحملا رذقلا ةلازإل اًدعم نوكي نأ حلصي الف اًرذق هبلق وأ هبايث وأ

 ءارقف ريصي ىتح ةحلاصلا لامعألا نم اًرينتسم هبلق نوكي نأ داقولا طرش نمو

 .دجسملا حيباصم نم مهرون نوسبتقي !ى «هبلق رون نم مهمولق رون نوسبتقي ةيوازلا

 ؛اًبايثو اًمسج مهفظنأو اًبلق ءارقفلا رهطأ نوكي نأ بيطخملاو مامإلا طرش نمو

 مكرايخ مكتمتأ اولعجا» :ثيدحلا يفو القنا ليربجل مهر نع مهل مجرتملا وه هنأل

 .”(مكبر نيبو مكنيب امهيف مكدفو مهنإف

 .(81//؟) هننس يف ينطقرادلا هاور )١(

 - اال



 «مهمأ نم ةيوازلا ءارقفل محرأ نوكي نأ رظانلاو يباجلاو بيقنلا طرش نمو

 رومأ يف مهل فرص اًعفن نوكي لب هوجولا نم هجوب اًررض مهنم دحأ ىلإ رجي الف
 بدألا باب ءارقفلا اهيأ مكل تحتف دقو «فئاظولا رئاس يف اذكهو مهترخآو مهايند

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مكل هركذأ ملام كلذ ىلع اوسيقف هتيب يف هللا عم

 يناحورلا ملعب لغتشي ةيوازلا ءارقف نم هاري نم رجزي نوكي نأ خبشلل يغبني

 هتبسنو هلعاف ىلع بولقلا ةواسقو قزرلا قيضو تقملا ىلإ رجت كلذ يف ةحماسملا نإف

 ىلع ناثوألا دابع يبر ةزعو :لوقي هللا يلوبتملا ميهاربإ يدبس ناك دقو «رحسلا ىلإ
 هللا لِ اَيوبَرعِل الإ ْمُهُدبََت اَم9» :اولاق ناثوألا دابع نأل ؛فرحلا ملع باحصأ نم ةمه

 تضرع ول ةيويند ةدساف ضارغأل كلذ نولعفي فرحلا لهأ امو «07 :رمزلا) # حيل

 هسفن ناسنإلا لمعتسي فيكو «ءاهيف دهزلا لقعلا نم ناك لاؤس ريغ نم لقاعلا ىلع
 هقشع مالغ وأ ةيراج ةبحم ليصحت يف ةيكلملا فورحلاو ةيحلإلا ءاسألاب لاغتشالا يف

 ايندلا لامعأ يف رفاونلا نم ثالث :اًضيأ لوقي ناكو «هيلإ لصي ملو مارحلا يف ناسنإ

 .ىهتنا ؛درملا بابشلا ةبحمو «شيشحلا علبو «يناحورلا ملعب لاغتشالا :ةرخآلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ اوملعاف

 همارتحاو هيو هللا لوسر ريقوت ةدش ةيوازلا ءارقف ملعي نأ خيشلل يغبنيو

 وأ ١« :رثوكلا) 4# َرَثْوَكْلا كلتتيطْعَأ اَنِإ 9 :ةءارق مهدحأ ىطاعتي الف هميظعتو

 ؛هلثم ةيؤر نع لامكلا كلذ هزني لب همانم يف هاريل ًالثم يي هيلع ةالصلا نم راثكإلا

 بلطي يذلا صخشلا كلذ ناكم ىلإ ةفرشملا ةنيدملا نم ءيجملل هفيلكت نعو

 نم ناكل هيلإ ءيبي نأ لك هللا لوسر هبلطف كي هل هتبحم يف اًقداص ناك ول لب ؛هتيؤر

 قلخلا رثكأ لَ هنإف ًالالجإو اًيظعت هينأي الأ هللاب يف هلاؤسو هلعن ليبقت بدألا
 -االال



 انررق دقو لي هتايح يف ناك (ى اهيلإ هباجأل ةجاح يف سانلا سخأ هلأس ولو اًعضاوت
 كدي هللا لوسر اي ينطعأ :هل لوقي نأ يي هللا لوسر ربقل رئازلا بدأ نم نأ اًرارم

 دق وضعب هسم نع لو يبنلا دبعلا هزني نأ بدألا نإف كلك هنم قباس نذإب الإ اهلبقأل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «رمعلا يف ةدحاو ةرم ولو ةفلاخملاب سندت

 هيلإ خألا كلذ ءاج مث ةفقو هنارقأ نم دحأ نيبو هنيب عقو اذإ خيشلل يغبنيو

 ىلع الإ ًالثم انلجر لبقو ءانءاج نالف نإ :هباحصأل لوقي الأ ؛هلجر لبقيو هح اصيل

 كلذب لوأ انأ تنك :هباحصأل لوقيو «عضاوتلا ةرثكب هفصوو هل ميظعتلا هجو

 نيح هيخأ ماقم مظعي الثل كلذو «تاريخلاو لئاضفلا ىلإ قبسي نالف لزي مل نكلو

 ةماخضلا ليبس ىلع كلذ لثم يكحيف ؛موقلاب نيهبشتملا ضعب هيف عقي (ك هل عضاوت

 خبوو كلذ يخأ اي ملعاف «نيملسملا عامجإب مارح كلذو هريغل ريقحتلاو هسفنل
 ؛كناوخإ نيب حلصلاب كأدب نم حدماو ءاهيخأ ةحلاصم ىلإ عراست مل يتلا كسفن

 ًالمع مكناوخإ نم مكيلع بضغ نم حلصلاب اوؤدباو اولعفاف اذكه :محل لقو
 ."«مالسلاب أدبي يذلا امهريخو) :ثيدحب

 ؛كيلع هسفن ةيؤر نم كيخأ ىلع فوخلا ةين ىلع حلصلاب ةءادبلا كرت امأو
 مهنم تنك نإف «سوفنلا سئاسد نع اوجرخ نيذلا نيفراعلا رباكأب صاخ كاذف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛كلذ لعف كلف

 نأك «خيشلا نذإب الإ ركذلا سلجم يف خيشمتي نأ ءارقفلا نم دحأل يغبني الو

 وحنو اولجعتسا وأ اورصتخا وأ ركذلا اوديز وأ ءاوس اوركذا سلجملا لهأل لوقي

 سلجملا يف لصحف سلجملا يف خياشملا ترثك اهبرو خبشلا عم بدأ ءوس هنأل ؛كلذ

 )١( /4)ملسمو ((17507/0) يراخبلا هاور ١19484(.
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 نأل ؛كلذ لثم نم ءارقفلا رذحيلف ؛نيرضاحلا بولق شوشي جاجتراو فالتخا

 .خيشلا ريغل كلذ سيلو مهلاعأ ىلع نيمألا وه ةعامجلا ىلع خيشلا

 لك عجريلف ركذلا نم اوغرفو ًالثم ةقلحلا بلق ىلإ مهاكم نع اوفحز اذإو
 للخ اودسيل رخآ صخش بنجب سلج الإو ؛نكمأ نإ لوألا هناكم ىلإ دحاو
 مكناوخإ دي ىفاوتيلو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ناطيشلا اهنم لخدي يتلا سلجملا

 ةذل ىلع ركذلا يف مكدحأ دمتعي الو «تاوصألا قافتا يف اًضعب مكضعب اوعيطأو

 دادعتسالا يف صقن كلذ نإف «ةقفوملا مكحب ضفخلاو عفرلا يف تاوصألا بسانت

 نيلهاجلا مجاعألا نم ةعامج هيلع اك روكذملا عم ال هتنزو هتمعن عم مكدحأ نوكيف

 بيغيو همدق ىلإ هقرف نم مكدحأ زتبي ىتح مزعو ةمهب مكبر اوركذا لب ؛قيرطلاب
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛نيرضاحلا دوهش نع

 زعأل تناك ولو خيشلا نذإب الإ دحأل ةميلو طق اورضحي الأ ءارقفلل يغبتيو

 نم ضرغل ةميلولا كلت نم اولكأي نأ هتعاجل خيشلا ىضري ال دقف «هئاقدصأ

 وأ ماعطلا كلذ يف ةهبش لوخدك «ءارقفلا بلاغ ىلع ىفخت يتلا ةيعرشلا ضارغألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,كلذ وحنو هتأفاكم مدع عم ماعطلا كلذ يف هتنم لمحت

 دقع خايشألا ةذمالت نم اًصخش نأ هغلب اذإ ةخيشملا يف لعفتملا خيشلل يغبنيو

 هتمه ريصقت هيف ال كلذ هل يغبني ناك ام لوقي الأ «هذاتسأ نم نذإ ريغب ركذ سلجم هل

 ؛مهخايشأ نذإب «لمكلل الإ نوكت ال ركذلا سلاجم نأ لصألا ناك نإو ؛ركذلا نع

 سلجملا كلذ يف ةبظاوملا ىلع هتعامج بلقو هبلق يوقيو هيلإ بهذي نأ بدألا لب
 .كْبَو مهبر دابعلا ركذ يف ةبحم

 لمع يذلا صخشلا كلذ ىلع ءايرلا فوخب للعتي نأ خيشلل يغبني الو
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 كسلجم كرتن ال ملف ءايرلا كيلع فاخي كلذك تنأو رخآلا هل لاقي ابر هنأل ؛اًخيش

 اوعفارتو ضعب ىلع مهضعب ىتفتسا ابرو «دسافم هنم عقي رمألا اذهو رخآلا تنأ

 سلجملا كلذ بحاص يف يتأي نأ الإ مهللا بدألا ءوُس ةياغ يف كلذو ؛ماكحلل

 ؛هل حلصأ هاري امت هيلع خيشلا ريشي كانهف هلاطبإ يفو هيلع هماود يف اًحيش ريشتسيو
 .نمتؤم راشتسملا نأل

 ءارقفلا نم دحأ نم رهظي ال :لوقيهلل# "يوانشلا اًدمحم يديس تعمسو

 دوجولا يف نم لك ناك ول نأ دوي ىلاعت قحلا دوهش عم بتاغ اهلهأو «ةخيشملا ةيؤر

 خيشلا مهلجأ «نيريثك ةعامج نع ذدخأ «يرملا «كلسملا ءيفوصلا ءيدمحملا يدمحألا يوانشلا دمحم( )١

 .يوارعشلا خيشلا مهلجأ نورخآ هنعو «لئامحلا وبأ

 ددع روهظلا بلطي نأ ريفل يغبني ال :لوقي ناكو «هتعافش درت ال راصو «هتيص العو «هردق مظعو

 .ىلوأ هل رتستلاف الإو «ةمارك راهظإ هنكمأ نإ الإ كولملاو ءارمألا

 :ةأرمللو «كناوخإب ركذا :لجرلل لوقيو ؛فيرلا دالبب ةداهشلا ةملك ءاسنلاو لاجرلا نقلي ناكو

 .ةمايقلا موي ىلإ هللا ءاش نإ أفطت الف «ديحوتلا ران دالبلا يف انلعشأ :لوقيو .كناريجب يركذا

 .هومعطي الو «سانلا معطي نأ هللا ىلإ يعادلا ظرش :لوقيو ؛ةلودلا لهأ اياده نم اًنيش لبقي ال ناكو

 قيرطلا عطاق ىلإ رظني ءرظنلاب هتيبرت رثكأ ناكو.ىواعدو لاوقأ ال «قالخأ هللا ىلإ قيرطلا :لوقي ناكو
 ىلإ هحتتفا حبسصصلا لص اذإف ءرجفلا عم همتخيو «ءاشعلاب هسلجم حئتفي ناكو .ًالاح هعبتيف ءرام وهو
 .كلذ يف يوارعشلا انخيش هافتقاو «راهنلا ةوحض

 باحصأ نم ناك هنأ :اهنمو .ربقلا نم هبيجيف «يودبلا دمحأ خيشلا ملكي ناك هنأ :هتامارك نمو

 نيثالثو نيتنثا ةنس تام .ةريهش هلئاضفو «ةريثك هبقانمو .ةفرع يف ةنسن لك هنوري ناكو «ةوطنخلا

 ((119/4/1) ءايلوألا تامارك «(417/1) ةرئاسلا بكاوكلا .حور ةلحمب هتيوازب نفدو «ةئاعستو

 .(876) ةيردلا بكاوكلا ١17(( /7) ينارعشلا تاقبط
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 ال ام نيركاذلا نم دحأ ىلع خيشلا راكنإ يف نأ ملعف «ةظحل هنع لفغي ال هللا ركاذ

 كلذك هيلع ضرتعاو ديدجلا خيشلا سفن تكرحت ابرو ءسفنلا ةنوعر نم ىفخي

 .ىهتنا «ةميظع ةنتف تلصحف

 مكتراح تزرب خيش لكب رورسلا اورهظاو خياشملا اهيأ كلذ اوملعاف

 لاغتشالا نإف مكل ىقرأ كلذ نإف مكسلجم اوكرتو «هسلجم ىلإ مكتعامج تلوحتو

 بر هلل دمحلاو ,دمحأو دمحأ هدحو هللاب لاغتشالاف اًدومحم ناك نإو «قلخلا ةيادبم

 .نيملاعلا

 نيرشابملاو ءاينغألاو ءارقفلا نم هباحصأ عيمج نيب يخاؤي نأ خيشلل يغبنيو

 عم لعفي لَو ناك اكو «باتكلا رخآ ةمتاخلا يف هحاضيإ ٍتأيس (ى «مهريغو ءارمألاو

 لوصح كلذ يف ام لقأ لقاع ىلع ىفخي ال ام حلاصملا نم كلذ يفو هباحصأ

 رخآلا فلاخي دحاو لك نأ مهنأش نم ءادعألا نإف «نيدلا رئاعش ةماقإ يف دضاعتلا

 نوك كلذ حلاصم نمو اهريغو ةيوازلا يف نيدلا راعش بهذيف هلعف دارأ ايف هلذخيو

 هنيب سيل نم فالخب ةرخآلاو ايندلا رومأ نم ريخ لك يف هبحاص دقتفي ريصي خأ لك
 يف يفكت مالسإلا ةوخأ تناكل دبعلا ةريصب ثحتفنا ولو «ةصاخ وأ هنيبو

 هلعف امك ةصاخلا ةوخألا ىلإ سانلا جاتحا يعاودلا تفعض امل نكلو .دضاعتلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مهدعب نمل عيرشتلا مكح ىلع هباحصأ عم عراشلا

 هاري نم ىلع سفنلا فيرش اًفيفع هآر نم لك بيصن ديزي نأ بيقنلل يغبنيو

 ةنتف كلذ ىلع بترتي نأ الإ مهللا ًالثم ءارقفلا نيب ةيده مسق اذإ كلذ نم دضلاب

 هللا هيلو تكاسلا نأ كلذ حاضيإو «ىلوأ ةدايزلا كلت كرت نوكيف «هتسايس تلقل

 .رثكأ ماركإلا قحتسا هيلو هللا لعج نمو «هسفن هيلو ملكتملاو
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 كلذ ىلع بتريل اًماقم ىلعأ-ءارقفلا :يأ- يف خيشلا ةعجارم هل يغبنيو

 ال بيقنلا ذإ خيشلا فالخب بيقنلا ىلع ىفخت دق ءارقفلا تاماقم نإف ؛هاضتقم

 تافآب ةفتحم اهلك ةدابعلا كلت نوكت دقو «هتادابع ةرثكب الإ ريقفلا ماقم فرعي

 نيريقف بيصن اًموي بيقنلا صقن دقو «ناوخإلا ىلع اهب ربكلاو بجعلاك اهطبحت
 خيشلاو ءيكبسلا دمحم خيشلا امهو «هنم ةدابعلا ةرثكب امهرهاظت مدعل يدنع

 ةدابع ىلع حجرت ةلصخ نيريقفلا نيذه يف نإ :بيقنلل تلقف «خابطلا ليعامسإ
 طق اهيلإ تفضأ ام ينإف ءصقنلاب فارتعالا يهو ةيطعلا يف مهتحجر نيذلا ءالؤه

 بابرأ نم امهريغ فالخب «هيلع يناقدصو يأرلا :ئدابب ينم هالبقو الإ صقن
 هسفنل جاجتحا دعب الإ لوق ىلإ عجري داكي ال مهدحأ نإف «ةريثكلا تادابعلا

 عيمج لاحر طحي ىتم نيريقفلا نيذه يف يتلا ةلصخلا هذهو ءديدش بعت لوصحو
 لضف ىلع ليوعتلا نم تاضايرلاو تادهاجملا ةدش دعب مهل دبال هنإف نيعمجأ قلخلا

 .نيمآ نينمآ نيريقفلا نيذه لثم نم ءارقفلا يف رثكي هللاف مهلامعأ ىلع ال هللا

 مهل دهمي نأ ةيوازلا ءارقف ىلع اهريغ وأ ةيده قرف الك هل يغبني كلذكو

 لضف يف درو امو ةعانقلاو ةفعلاو عرولا دهزلا لضف هيف مهل نيب ةقرفتلا لبق اًطاسب

 بلط يف دحأ سفن عمطت ال ىتح كلذو هباحصأ عم كلذ لعفي لي ناك اك كلذ

 .هناوخإ عيمج نم صقنأ هبيصن نوكي نأ هبلط يف لضفلا ىري لب ؛هيخأ نع نيمثلا

 فعأ هتيأر نم كل :هل لوقيو «كلذ يف ببقنلا دعاسي نأ خيشلل يغبنيو

 لثم اوُعمس اذإ ءارقفلا نإف ؛هريغ نم رثكأ هبحأل هب ينملعأف هيخأ نم ةعانق رثكأو

 رحو بهذت ةفيطل ةسايس يهو «خيشلا دنع ةبحم مهديزي ام ىلع اوعراسي كلذ

 مهيلع بيقنلا قرفي اهلك مهبولق ريغت نيرصاقلا ءارقفلا ىلع بلاغلا نإف ءرودصلا

 ءاملعلا بولق رخسف ةرضخ ةولح ايندلا نإف .برجيلف اذه يلوق يف كش نمو ءاًئيش
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 مكل هللا همسق ام نإف مكدهج اوففعتو «ءارقفلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛مهريغ نع ًالضف

 لضفأ يخأ ناكو سفنلا زع عم نكل مكيلإ لصت نأ دبال لب ؛ففعتلا مكنع هدري ال

 ىتح اًسفن هرشأو اًئيقي  عضأ مكيأ :لوقي اًئيش هناوخإ ىلع قرفي نأ دارأ املك نيدلا

 اًئيش هسفن ىلع دهش نم لكف ؛هصقنأ ىتح اًمرش لقأو ءائيقي ىوقأ مكيأو «هديزأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هاضتقمب لمع

 دعاوق رهاظ نع جرخي ال هلاوحأ عيمج يف اًطوبضم نوكي نأ خيشلل يغبنيو

 نسحلا درمألا لبقي وأ ءزوجعلا ةأرملا ىلإ رظنلا قطي نأك ؛اهنم ءيش يف ةعيرشلا

 هوعبت ابر ءارقفلا نإف «كلذ وحنو «لاجرلا مسق نم «درمألا :يأ «هنأ ًعاز ةروصلا

 .كلذ نم دشأ وه ام ىلإ مهرجف كلذ ىلع

 بازعلا ضعبل ناطيشلا سوسو امبر :لوقيههلا# نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 كلذ نأ معزيو «همفو ههجو يف هلبقيو «هقناعي راصو ءهجولا نسحلا درمألا ةاخاؤمب

 كش نمو :لاق «ةمرحملا سفنلا ةوهشب طولخم كلذ نأ لاحلاو «خألل ةبحملا ةلمج نم

 يلصملا ةحئارلا نتنملا «يتابارسلا ينافلا خيشلا ليبقت دنع هسفن ىلإ رظنيلف اذه يلوق يف

 خيشلا ليبقت يف حجرأ ةذللا دجو نإف درمألا كلذ هليبقت دنعو «ريخلا نيدلا اذ

 دجو نإو ةوهش ريغب درمألا ليبقت نأ يف قداص وهف «روكذملا خيشلا ىلع يتابارسلا
 بناجم «ناطيشلا ةعاط يف قراغ هنأ ملعيلف ءباشلا ليبقت يف ةذلل حيجرت ىندأ

 ىلع الو هبر ىلع سبلي الو «كلذ لثم نم بزاعلا ريقفلا رذحيلف «نمحرلا ةعاطل
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛.هخيش

 نم دحأ ةبحمب نيرواجملا نم لتبا نمب اًيحر نوكي نأ خيشلل يغبنيو

 نع هل هيمن يغبني الف بلق لغش ةدش هدنع ىأر اذإف «هبلقب هتبحم تبلغو «بابشلا
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 باشلا رمأيو «هنم برقلاب هرمأي لب ؛اًران هديزي هنإف ءباشلا كلذ نم برقلا
 كلذ لثم تلعف دقو «هنيبو هنيب ىخآ تدرب اذإف ؛هقوش ران دربت ىتح ظفحتلاب

 «صلخو «ىلاعت هللا ةبحم ىلإ ةبحملا كلت تلوحتف «ةيوازلا ءارقف نم نيصخشب
 .نيملاعلا بر هلل دمح لاف

 مؤشب مهل لصح |منإ ةيوازلا ةعامج يف هدجو صقن لك ىري نأ خيشلل يغبنيو
 فلسلا هيلع ناك اك ؛سانلا لمكأ نم اوناكل هل مهتبحص الولو «هل مهتبحص

 كرت هل يغبنيف هب ققحتي مل وهو «ماقملا اذه يعدي ءارقفلا ضعب لعلو «ن# حلاصلا

 مؤشب وه امنإ مهصقن نأ دهشي ريصي نأ :هب هقيقحت ةحص ةمالع نمو ؛ىوعدلا
 يف ركفت ىلإ جاتحا نم لك نإف ءربدتو لهمتو ركفت ريغ نم يأرلا ئداب «هل مهتبحص
 يخأ ماقملا اذهب نيققحتملا نم هتكردأ نممو «ماقملا يف لعفنم وهف هسفن نم كلذ دوهش

 ؛يتبحص مؤشب الإ ةيهاد يباحصأ نم اًدحأ باصأ ام :لوقي ناك «نيدلا لضفأ

 اذه بلق نإ هللاو :يأرلا ئدابب لوقي «ماظعلاب هامرو هصقن اًدحأ نأ هغلب اذإ ناكو

 ءانصئاقن ىلع انهبني «نيقيلا رون هديزي ىلاعت هللاف «يفافنو يسيبلت تكردأ يذلا رتب

 للوتي هللاو ؛هليصحت ىلع اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «نيمآ مهللا نيمآ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ مكاده

 بضخغي الأ ءارقفلا نم دحأ هالاوو ريبك وأ ريمأ ىلع بضغ اذإ خبشلل يغبنيو

 نيذلا نيقداصلا ءارقفلل نوكي !منإ هاداع نم ةاداعمو خيشلا ةالاوم ماقم نأل ؛هيلع

 نم ةاداعمو ؛هللا ىلاو نم ةالاوم ماقم ىلإ يقرتلا اودارأو «لامكلا ماقم ىلع اوفرشأ

 ايندلا بح ةرئاد يف سوبحم وهف لامكلا ماقم ىلع فرشي مل نم امأو «طقف هاداع

 ماقم مظع كلذلو «هبلق ىلع باجحلا ةبلغل ؛كلذ نم هسفن عنم ىلع ردقي ال ءاهلهأو
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 ؛ماقملا اذه اوقاذ سفنأ ةعبس يدنع حمص دقو .هخيشل اًعبت هرجهت نأ نع ريمألا

 اًعبت هنع ضرعأو الإ دحأ نع تضرعأ (ف «ريمألا نب نيدلا فرش يديس :مهدحأ

 ناك ولو «يل اًعبت هيلع لبقأو الإ دحأ ىلع تلبقأ امو «هئاقدصأ زعأ نم ناك ولو «يل

 نيمآ «ةرخآلاو ايندلا يف ليمجلا هرتسب هتيرذو هرتسي ىلاعت هللاف ؛هئادعأ دشأ نم

 .نيمآ

 ريمأ ىلع تبضغف «ماقملا اذه نيزشابملا يياحصأ نم صخش ىعدا دقو

 نيب هاوعد يف حضتفاف «ينيع يف اهطحأ هفك يف اهارأ يتلا ةكوشلا :لاقو «هالاوف

 رومألا عيمج يف مكخيشل اًعبت اونوكو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ناوخإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةيعرشلا

 يلاعم لعفب ردصلا حارشنا ماقم ليصحت قيرط ءارقفلا ملعي نأ خيشلل يغبني

 ًالالجإ الإ موقي ال تقولا لوأ ةالصلل ماق اذإف ءاهفسافس عم فوقولا نود «رومألا

 الإ يورخألا باوثلا هل لّصحيل وأ «كلذ ىلع قلخلا وأ ىلاعت قحلا هحدميل ال هلل

 نع هبجحت ةوهش وأ ةهبش وأ مازح لكأ نم عنتما اذإو «ىلاعت هللا نم ءايحلا دوهش عم
 عيمج يف اذكهو «للعت هللا ةرضح لوخد نع هبجحي هنوكل الإ كلذ كرئي ال هبر

 اذه ماقم نيأف «كرتو لعف لك يف هل اًثاد ىلاعت قحلا دوهش نوكيل كلذو «لاوحألا

 ملع ىلع نكيلو ؟ىلاعت هللا نع هتلفغ عم رانلا لوخد نم افوخ مارحلا كرت نمم
 لك يف عرشملل اًدهاشم مهدحأ نوكي نأ كلذ عيمج نم خايشألا دارم نأ ناوخإلا

 .دوهشلاو فشكلا ىلع هللا رمأل ًالاثتما الإ هكرتي الو اًئيش لعفي الف ؛كرت وأ لعف

 هللا ةرضح نم فرشأ ةرضح مث ام :لوقي هللا# صاوخلا اًيلع يديس ثتعمسو

 كلذ نآل ؛ةنطابلا الو ةرهاظلا ماثآلا نم ءيشب سندتي مل اهفرش فرع نمو «ىلاعت
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 هيلع نونمآ «رانلاب هقرحو فيسلاب ههجو برضو ؛هبر ةرضح لوخد نم دبعلا عنمي
 يف عقي الأ َكِبِو هللا ةبحم ىعدا نم لكل يغبنيف ؛ةرضحلا كلت لوخد نع هباجح نم

 «نيّبحملا لع باذع مظعأ وهو هللا ةرضح لوخد نم هعنمي كلذ نأل ؛اًقلطم مثإ

 وأ هللا ىضري كلذ له ءرظنيو .نوكسو ةكرح لك دنع ركفتلاو لهمتلا هيلع بجيو

 .ىهتنا :هاضتقمب لمعيو ؟هطخسي

 ىطاعتو ىلاعت هللا ةبحم ىعدا نم لك :لرقي#تل#ب نيدلا لضفأ يحأ تعمسو

 .ىهتنا «ةبحملا هاوعد يف بذاك وهف هترضح لوخد نع هبجحي اًرمأ

 مكبر دوهش مكلامعأ عيمج نم مظعألا مكدوصقم اولعجا :لوقي ه5 هتعمسو

 كلذ اوملعاف «ةريصبلا يمع نم كلذ نإف «هنع مكتلفغ عم «هباقعو هباوث دوهش ال

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب اولمعاو ناوخإلا اهمأ

 قاضو ؛مهريغو نيحالفلا نم فويضلا هيلع تفدارت اذإ خيشلل يغبنيو

 ىلع ةدابعلل اهيف نوسلاج مه نيذلا ةيوازلا ءارقفب أدبي نأ ءمهنع ةيوازلا شيع

 ؛ةحراسلا مئاهبلاك ؛ءارقفلا داروأ نورضحي ال نوماني مهنإف نوحالفلا امأو «ماودلا

 ؛ءارقفلا عم رظانلا مهكرشأ مهماعطإل ضرعتلا ةيوازلا فقو يف ناك نإ نكل

 نود ةيعرش ةرورضل الإ نيدراولا معطيو هتمذ لع ضرعتي نأ خيشلا رذحيلو

 .كلذ وحنو بتعلا فوخ نم ةيعيبطلا دئاوعلا

 هيلع هدري يذلا لاملاو ًالالح ضرقلا لام نوكي نأ صرحيلف ضرتقا اذإ مث

 نأب مهرمأ امنإو ,تاهبشلا فويضلا ماقملاب اًدحأ رمأي مل عراشلا نإف ءألالح

 صلخي الف ًالالح ضرقملا لام نأ ردق نإ مث «هيف ةهبش ال يذلا لالحلا مهومعطي
 ريصتف اًدج رذعتم اذهو «ءاوسلا ىلع هلثم لالح لام نم هئافيإب الإ ضرتقملا ةمذ
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 ةملظلا ىلع عيبي هاري نأ دبعلا لام يف مارحلا ةبلغ ةرامأ نمو «ةرخآلا يف هيلع ةعبتلا

 نأ لقاعل يغبني الف ؛نيرشابملاو راجتلا ةلهجك ؛مارحلاو لالحلاب ًالهاج وأ مهناوعأو

 هنم نولكأي دلبلا ءالع ىأر ولو ءاهريغ وأ ةميلو يف هولمع ام اًماعط ءالؤه لكأي
 لكأتن نحنو ؛مهملع بسحب نولكأي مهف «كلذ لثم مهل حيبت ةلدأ ممل نوكي دقف

 ماعط ءاملعلا لمح نولكأي مهنأ ىلع ءاملعلا لمح زوجي ال هنأ ريغ ءانملع بسحب كرتنو

 «هب اولمعاو كلذ اوملعاف «ءاملعلاب نظ ءوس كلذ نأل ؛ليلد ريغب مهناوعأو ءارمألا

 :نيلاعلا يرانش قمار

 باغ ةفيظو بحاص لك ماقم اوموقي نأ ةيوازلا يف نيميقملا ءارقفلل يغبنيو
 وحنو ءالخ تويبو ةأضيم ءلمو ناذأو ةشارفو ةداقر نم ؛رذع ريغل وأ رذعل اهنع

 ىلع بيعو «ىلاعت هللا عم يه !منإ ةلماعملا نأل ؛انتفيظو يه ام هذه اولوقي الو كلذ

 تويب وأ ةأضيملا اودجي وأ «ليللا يف ليدانقلا ةيفطم ةيوازلا اودجي نأ ةيوازلا ءارقف

 ول لب ؛كلذب خيشلا مهرمأ نإ اهيسال ؛امنوئلمي الو اهنودقي الف ءام الب ءالخلا

 بجاولا نم ناكل .فقولا ةهج ىلع ةيتابارسلا ةرجأ ةرفوتو «بارسلا حزنب مهرمأ
 فنأت ال نيصخشب يرمع لوط نيرواجملا نم ترفظ دقو «هرمأ لاثتما مهيلع

 لافطألا بدؤم يفونملا دمحم :امهدحأ كلذب |يبترمأ اذإ بارسلا حزن نم امهسفن

 ناذللا امه ناذهف-هلجأ يف هللا حتف- نذؤملا رضخ تحخأ نبا دمحم :يناثلاو هلك

 لعف نم كلذ انغلبو ءامهيف ةزازح الو «ءسفن ةبيطب بارسلا ناحزني اهب ترفظ

 هخيش نأ هحتف ببس ناكف «يكلاملا ليلخ خيشلا خيش يفونملا هللا دبع خيشلا يديس

 ءدجسملا بارس انل حزني ةيتابارسلا نم اًدحأ انل اورظنا :لاق نآرقلا هيلع أرق يذلا

 اعدف كلذ ىأرف خيشلا حبصأف «ةليل يف هلك هحزنو «ةفقو اَسأف هللا دبع خيشلا ذخأف
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 نذإ ريغب هللل# يلازغلا دماح يبأ لعف نم هنأ انغلب كلذكو ؛ناك ام هرمأ نم ناكف ءهل

 طئاغلا ةحئار حيبف نم هسفن تماق ذإ ءالخلا تويب حسكي وه |نيبف .هخيش نم

 .ىهتنا ءلاجرلا تاماقم ىلإ تلصو دق هتولخ نم خيشلا هادانف ؛هتيحلب هحسمف

 هلل دمحلاو «ىلاعت هللا ىلع مكرجأو «هب اولمعاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر

 وأ ركذلا سلجم تقو لوخد لبق هجئاوح يضقي نأ هريغو بيقنلل يغبنيو
 وأ «ءاملا ىلمل وه ماق ركذلا سلجم رضح اذإف «بقلي اًجراخ ريصي الو ءالثم سردلا

 حجرأ ناك امبرو ءسلجملا كلذ باوث هتوفيف ءكلذ وحنو ماعطلل بطحلا لمحي

 «ةيوازلا يف ناك ريش لك لعف ىلع صرح نم قذاحلاف «ءارقفلا ةمدخ نم اًباوث

 تقو ةجاحلا كلت لعف نم هريغو بيقنلل دبالو ناك نإو ءابيصن هيف هل لصحو

 ناك ام ءيش هتوفي الف ةجاحلا يضقي وهو نآرقلا وأ ركذلاب هسفن لغشيلف «سلجملا

 هلل دمحلاو ؛ه يفصرملا ىلع يديس باحصأو يرمغلا دمحم يديس باحصأ هيلع
 .نيملاعلا بر

 ىلع ةيوازلا لخد ءيش لك نم ةيوازلا ءارقف ىلع قرفي نأ خيشلل يغبنيو

 يف هضراعت ريصتو هتعاط نع جرخت مهمولق نإف «يب صاخ اذه لقي الو ءوه همسا

 ىلع ضارتعا وأ ؛داسفلاب فرع صخش جارخإل ةيوازلا حلاصم نم هلعفي ام لك
 صاوخلا يلع يديس تعمس دقو «كلذ وحنو نيقحتسملا نم هتفيظوب لخأ نم لك
 هراثيإ :امهو لوط ىلع ولو سانلا ىلع اًمامإ راص امهلعف نم ناتلصخ :لوقي كل

 ناتلصخو «كلذ دعب مهنم ىذألا هلاتحاو «تاوهشلا رئاس يف هسفن ىلع ناوخإلا

 سابللاو ماعطلاب مهيلع هسفن هراثيإ :وهو مهلك سانلا ءارو راص دبعلا امهلعف نإ
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 .مهنم ىذألا هلامتحا مدعو «ةسائرلاو هاجلاو

 فقول يتلا تافايضلاو ايادهلاب صتخي اياوزلا خياشم نم اًصخش تيأر دقو

 ماقف «لافطألا ىلع بدلاو «مارحلا ىلإ هتبسن هنم رركت صخش جارخإ دارأف هتيواز

 خيشلا ردقي ملف ؟هجرخت ىتح خيشلا يديس اي هيلع تبث شيإ :اولاقو هيلع ءارقفلا

 يتلا ايادحلا نم اًئيش مهيلع قرف ناك هنأ ولو «ةلادعلاب اًرضحم هل اوبتكو هجارخإ ىلع

 مامإلا بهذم يفو «مهناوخإلو مهل هحلصم هجارخإ ىلع هودعاس ا(هبرل اهب صتخا

 نم دشأ يه ةدسفمل اًعفد ؛رمأ يلو نوكي نمل مهتلا يف برضلا زوجي هنأ :ه5 كلام

 ةحلصملا ىلع ةماعلا ةحلصملل اًيدقت ؛ةقرسلاو ابرلا يف اميسال ؛؟برضلا كرت

 اًديؤم ناك اذإ نوناقلاب لمعلا زوجي هنأ :ناثع نب ناطلسلا نوناق ينو «ةصاخلا

 قراسلا وأ لتاقلا بربي نأك ؛هب الإ ةعيرشلاب مكحلا ىلإ مكاحلا لصي الأب «ةعيرشلل

 ملعف «هب رضحي وأ هيلع لديل ؛هيلع قيضيو هرهص وأ هاخأ وأ هدلو مكاحلا كسميف

 قوقحلا لاصيإو «ةعيرشلاب مكحلا ىلع مكاحلا ةردق عم نوناقلاب لمعلا زوجي ال هنأ

 امو فالح هل فنُم ةنيدمب يبلح يخيش مالسإلا خيش هب ينربخأ (ى اهبابرأ ىلإ
 لمعلا حيبي ناطلسلا نأ نظيف هتعامجو ناطلسلاب هل ةطلخ ال نم ضعب هنظي

 ل م ل

 ريقفلا رجزل غوسملا رمألا ةقيقح :لوقي تلا يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 نيدلا ةقرب رهاظلا يف هلهاستل وه |منإ ةمهتب مهتا اذإ ةيوازلا نم هجارخإو هرجهو
 مل هنأ لمتحيف الإو موللا هيلع ناك بابلا اذه نمف «هيف لبقت ةمهتلا تراص ىنح

 لك نورجزي سانلا ناكل نيدلا ةقر نع هرهاظ ظفح ناك هنأ ولف «هب مهتا اهيف عقي

 لهأب وه امو «كلذ لثم يف نالف عقي نأ هلل ىشاح :نولوقيو ءاّصقن هيلإ فاضأ نم
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 ؛نملاعلا بنرات دهكاو «ىهقا كلل

 اميسال اًيرع ةعامج لك ىلع لعجي نأ هدنع نورواجملا رثك اذإ :خيشلل يغبنيو
 نأ ةيوازلا ءاربك ىلع حتفيو «ةيبرتلا يف هيلإ اًعجار مهرمأ نوكيل كلذو ؛لافطألا

 فوطي ناك نإو «ةءارقلل مونلا نم مهميقيو «لافطألا ةيبرت ىلإ خيشلا اوجوحي
 ءارقفلا نم رباكألا داشرإ ىلإ كلذ لثم نع ىقري دق هماقم نأل ؛اًدحاو اًدحاو مهيلع

 ًالوغشم ناك نإ اييسال ؛لافطألا لاوحأ نم ىقرأ وه ام «قيرطلا لهأ بادآ ىلإ

 وأ «ةالولا دنع نيمولظملا يف تاعافشلل اًردصتم وأ ءاهريرحتو ةعيرشلا بتك فيلأتب

 نود َّنَو هللا ةبقارم هيلع تبلغ وأ «هتقو قرغتست نأ داكت هب قيلت ةصاخ داروأ هل

 .كلذ وحنو ؛هقلخ

 يف هدنع ناك باش ةيبرت هكرت يف يلوبتملا ميهاربإ يديس مهضعب مال دقو
 ىلعأ يه رومأب لوغشم ينإف ءاًضعب مكضعب اوحصنا ؛يدالوأ اي :لاقف «ةيوازلا

 ةفيظو لك مسقنتس ةفيظو نوعبس يعم يبر ةزعو :لاق مث ؛مكلاوحأ نم ىلوأو

 .ىهتنا ءاهنع نوزجعيو ءًالجر نيعبس ىلع يدعب

 بتك نيرواجملا سيردتك ؛فئاظولا ضعب يف هللا دمحب "[هتثرو] دقو

 مهضعبل مهتلماعمو «مهلاعأ ىلع مهتشقانمو «نوبرشي امو نولكأي ام ةئيبتو ةعيرشلا

 يلاولا تيب يف مهابوقعو ؛مهمومه يف اهارقو رصم يف نيبوركملا ةكراشمو ءاًضعب
 «راجتلاو .ءاهقفلاو ؛نيحالفلا نم راهنلا لوط ةيوازلا ىلع نيدراولا يقلتو «هريغو

 اًقح دحاو لكل نإف ؛مهقوقح ضعب مهئاطعإو «ءارقفلاو ءارمألاو ؛نيرشابملاو

 ينأب يمسج يف سحأ ىتح موي لك سمشلا برغت ال امبرو رخآلا هبشي ال اًجازمو

 .هتئر :لصألا ين )١(



 ىلع بلقتي يذلاك ؛ران يف ترص اهبرو ؛يلصافم تباذو مسلا نم ًالطر تبرش

 يف نوبعليو نوكحضي ءارقفلاو «لمعلا نم بعت يذلا روثلاك ثهلأ انأو «رمجلا

 وه اهبف مكخيش اوكراشو «نيرواجملا اهبأ كلذ اوملعاف ؛هيف انأ ام نوردي ال ةيوازلا

 ؛ةدعاسملاب هل اوعداف هوكراشت مل اذإو .هفئاظو نم ءيش ىلإ هدعب اولهأتتل ؟؛هيف

 .نيحلاصلا ىلوتي وهو «مكاده ىلوتي هللاو .هرصحو هقيض يف هورذعاو

 كلذ نوكي نأ حيبق لعف نع مهرجز وأ ءارقفلا حصن اذإ :خيشلل يغبنيو

 .هلهأ بلاغ "[بلق] دق نامزلا نأل ؛سفنلل ظح كلذ لخدي ال ةسايسو «ةمحرب

 خيشلا لباقف ؛مهنم اًدحأ خيشلا رجز امبرف «ةلالع ىلع اًضعب مهضعب عم اوراصو
 ءانناوخإ ضعبل عقو | ؛ماكحلا تويب نم هاكتشاو «هيلع ىتفتسا وأ «يفاجلا مالكلاب

 الو مهيف مكحي نأ بلطي نأ رذحيلو «هعم اومشتحيل ءارقفلا عم خيشلا مشتحيلف

 برشلاو لكألاب مهتمدخو «مهتيبرت ىلع هوركشي نأ مهنم بلطي وأ «هيف نومكحي
 ىكتشا اًديملت ةرم تيأر دقو ءايندلا تيقب ام هنم عدوت دق رمأ كلذ نإف ؛ةوسكلاو

 هنأ لجرلا اذه ىلع انالوم اي يعدا :لاقو ,فاقوألا ىلع راظنلا رظان تيب نم هخيش

 «ةعامج ءاج نأب هكرادت هللا َّنأ الولف ؛خيبوتلا ةياغ خيشلل لصحف ءانتيواز فقو لكأ

 الإو ,ءيش اهنم خيشلل ٍتأي مل ةلطاع اهيلع ذيملتلا هاكتشا يتلا ةهجلا نأ :اودهشو

 «هدنع نم هجّوز «ًالفط ناك نيح نم ذيملتلا اذه ىّبر خبشلا نأ عم هوسبح اوناك

 هللاو «هريغب ربتعا نم لقاعلاف .حلاصلا هدلو عم قيفشلا دلاولا هلعفي ام هعم لعفو

 .ملعأ

 هيلع ركنتف «هتيحل تباش ىتح اًدلو يمجعلا هللا دبع خيشلا انوخأ ىّبر دقو

 .لبق :لصألا يف )١(
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 سرغ دق اذه هللا دبع خيشلا ناكو «ةيبرتلا هذه دعب مئاظعلاب هامرو هاكتشاف ؛اًموي

 ؛لثألا بشخ نم ةكرب فلأ نيرشعو ةسمخ- ةقيتعلا رصم نم برقلاب هتيواز لوح

 ؛هتوم دعب ىلإ هدنع بوتكملا عضوو ءاّرس نيدباعلا نيز مامإلا ماقم ىلع اهفقوأ مث
 ,همداخ ينأل ؛هل يديب ام عيمج :لوقي ناكو ؛هعم اًبدأو نيدباعلا نيز مامإلا يف ٌةبحم

 فقو اًنالف نإ :مهل لاقو ءاذه هللا دبع خيشلا ءادعأ ضعب ىلإ صخشلا كلذ بهذف

 هيلع رظنلا اوذخف ؛هنع يبنجألاك راصو «نيدباعلا نيز مامإلا ماقم ىلع هلك لثألا

 .هيلع مهدي اوعضوو اولعفف «ةبسح

 تاهجملا بتكف «يودبلا دمحأ يديس ةفيلخ ميركلا دبع خيشلا لعف كلذكو

 .دمحأ يديس ماقم ىلع اهلعجو .هبقعو «هلسنو .هدالوأ ىلع هدادجأ نم ةفوقوملا

 راصو ةبسح كلذ ىلع رظنلاب ناطلسلا موسرمب ءاجو «مورلا ىلإ صخش رفاسف
 ماقمل اهلعجب ؛ةملظلا نم ةياحللا تدصق ينإ :لاقف «كلذ يف هل :تلقف «يبنجألاك

 .ىهتنا «باسحلا اذه ثبسح امو «دمحأ يديس

 مث كتيرذو «كسفن ىلع هلعجاف ؛راقع كلذ ناك نإو خيشلا اهيأ كلذ ملعاف

 «كنم كلذ اوذخأ الإو «ةيعرشلا برقلا تاهج نم ىلاعت هللا دارأ نم ىلإ مهدعب نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ريبخ لثم كتبني الو «بارتلا ىلع مكولخو ؛كتيرذ نمو

 نم مهل هداطصا (مب ءارقفلا ىلع نملا هنم مهفي مالكب ملكتي الأ :خبشلل يغبنيو

 ءرجألا طابحإ نم اًبوره ؛يضاملا نمزلا يف كلذ وحنو «بايثلاو ؛ماعطلاو «فاقوألا

 ملع ىلع نوكيو ءءاوس دح ىلع رهاظلاك هللا دنع نطابلا نأل ؛هب ظفلتي مل ولو

 قزرلا كلذ ىلاعت هللا قاس ام «ةيوازلا يف هدنع ءارقفلا ةماقإ الول هنأ خيشلا يديس

 ٌّحص ىنح «ءارقف نمو خيش نم ةبكرم ةلأسملاف ؛رثكأو سفن ةئام ىفك يذلا عساولا
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 ؛قزرلا كلذ ليصحت يف اًببس خيشلا نوكي نأ ريدقتبو «قزرلا كلذ ىلع بصنلا

 ىلإ ىلاعت هللا قاس امف «ءارقفلا نم ال ىلاعت هللا نم هرجأ بلطي نأ يضتقت ةبترمف

 ًةرقب ءارمألا ضعب لاسرإ نإف ءاّمم ءارقفلاو خيشلا مسا ىلع الإ اًمساو اًقزر ةيوازلا
 لقعلا يفقي ةلسبلا نم ةرشع وأ :حمقلا نم اًبدرإ نيسمح وأ ءًالسع ريطانق ةسمخ وأ

 كلذ يف كارتشالاب دهشت ةنيرقلاف ؛هلك كلذ لكأ ىلع ناردقي ال هتجوزو خيشلا نأ

 .ءارقفلاو خيشلا نيب

 نأ خيشلل يغبني :لوقي هلكب حلصم نب ميلحلا دبع خيشلا يديس ثعمسو

 .مهيلع هلضف ىري هنأ ال ؛مهتمدخل هليهأت يف هيلع ءارقفلل لضفلا ىري

 نطويو «هدابع يف كبك هللا لماعي نأ نامزلا اذه يف اًضيأ هل يغبني كلذكو

 ىلع ركشي نمم اًرجأ رثكأ كلذو «ريعشلا ةلاّسك اًمومذم ًالوكأم نوكي نأ ىلع هسفن

 ءايندلا راد يف هل مهركش ريظن يف ءارقفلا ةمدخ يف هبعت ءيجي ال ابر هنإف ؛هناسحإ

 .ىهتنا

 ةعامج تيأرف «ىتوملا ىلإ ضرألا تحت تلزن ينأ ةعقاو يف انأ تيأر دقو

 صخشل تلقف «يباورلا لابجلاك ديعب مهنع مهتانسحو «مهسوءر نيسكنم نيفقاو
 ءايندلا راد يف سانلل نينسحملا نم اوناك موق ءالؤه :يل لاقف ؟ءالؤه لاب ام :كانه

 «مهلارعأ اورسخف ؛ةئسح مهل قبي ملف «مهل سانلا ركش ةلباقم يف مهتانسح هللا لعجف

 ىلاعت قح ا مهارأف «مهخيبوت يف ةدايز رثأ اهل قبي مل ىتح ةيلكلاب لحمضت مل امنإو
 نولوقيو «مهمدن دتشي كانهو .فسألا يف ةدايز مهل نوكت نأ ريغ نم اهايإ

 .ىهتنا «نآلا انل اهلك تانسحلا هذه تناكل ؛دحأ انركشي ملول :مهسفنأل

 هللا قوسيل ؛اًضعب مكضعب ىلع اوفطعاو ؛كتعامجو خيشلا اهبأ كلذ ملعاف
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 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .بعت ريغ نم ةلوهسب قزرلا مكل ىلاعت

 ؛سانلا نم دحأ ةبحم كرتب ديرملا رمأي نأ اًكلسم ناك نإةيوازلا خيشل يغبنيو

 ال ريصي ىتح سانلا ةبحم نم صقني ديرملا لازي الف «هيف وه ام نع ةبحملا كلت

 ىقرتي مث ؛عرشلا بحاص هيي هللا لوسر ةبحم ىلإ يفرتي كانهو «خيشلا ىوس بحي

 الو «هللا هبحأ نم لك بحي نأ هيلع بجي كانهف هللا بحأ اذإف «هللا ةبحم ىلإ هتبحم نم
 كلاسلا نإف ؛تاماقملا رئاس يف مكحلا اذكهو بو هللا نع قولخم ةبحم هلغشي ريصي

 حصي الف ؛دوجولا رئاس عم ىلاعت ٌّقحلا ةيعم ىري قلخلا ىلإ عجر مث «هريس ىهتنا اذإ
 ةيعم دهشي ال ناك هنوكل ؛ريسلا لاح هيف دهزلاب اًرومأم ناك ام ءيش يف دهزلا هل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف ؛هعم ىلاعت قحلا

 دنع ىأرو «حابصلا ىلإ ءاشعلا نم ليللا يف درو هل ناك اذإ خبشلل يغبنيو

 نولصي اوناك نيذلا هللا لهأ لاح مهل ركذيو «مهمزع يوقي نأ مزع رشف ءارقفلا

 ,مهدأ نب ميهاربإو «ةفينح يأ مامإلاك ؛رثكأو ةنس نيعبرأ ءاشعلا ءوضوب حبصلا

 4 جم

 مهرارسأ هللا سدخ مهبارضأو «ةيودعلا ةعبارو ءضايع نب ليضفلاو «يفاحلا رشبو

 هلضف الول ؛هيدي نيب فوقولا يف مهل هنذإ يف مهيلع لضفلا ىلاعت هلل نأب مهربخيو
 ماني ال ناك ينيبرشلا دمحم يديس نأ مدقتو «مهريغ مانأ اك مهمانأ ناكل مهيلع

 دعب لاق ,مزع روتف مهدحأ دنع ىأر اذإ ناكو «ءاتش الو فيص يف هتعامجو وه ليللا

 اذه نم هبر ةسلاجم ىلع مزعي يذلا ريقفلل شاباش :هتوص ىلعأب ءاشعلا ةالص

 مث ؛رجفلا ىلإ اهلهأ لاوحأو «قيرطلا يف نوثداحتي نوسلجيف ءرجفلا ىلإ تقولا
 ىلع اولمعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛مهشاعم ليصحتو «مهتامت ىلع نوفرصني

 .دونجلا اهب بقليو ميخفتلل اهب راشي ةيسراف ةملك يه )١(
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 .مكاده ىلوتي هللاو ءمكرمع نم يقب ام اومنغتساو «هليصحت

 نإف ؛بيرلا عضاوم كولس نع هدالوأو نيرواجملا ىِهْنَي نأ :خيشلل يغبنيو

 نذإب ضرألل اهترارح لوصوب سمشلا مكحت |ى ؛صقتنلاب اهباحصأ ىلع مكحت ةبيرلا

 «هلوقل عمسُي لو فلاخو «بيرلا عضاوم نع هريغ وأ هدلو خيشلا ىبن اذإف ىلاعت هللا

 ىلإ هتبسنو ءسانلا نم هب ثوللا ةدايز لوصح يف هيلإ هجوتيو «هبر ريختسيلف

 # ميضنلا ّنِم دسم ُمَلْعَي ُهّلَأَو 39 ىلاعت هللا ءاش نإ رجزنيو عدتريل ؛شحاوفلا

 ا ا ا وال ا ا 77١( :ةرقبلا)

 َتوُعِجنَ ملل ِتاَعيسلاَو ٍتدَئَسْلَلِب مُهكْوكَيَو )» :ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو «هبطحب

 .(114 :فارعألا)

 ركشي نأ خيشلل يغبنيف «خيشلا فلاخ يذلا ريقفلا كلذب ثوللا عقو اذإ مث

 ءوس ةرثكب ةنتفلا عستت الئل ؛اًرهاظ هرجزيو اًنطاب ثال يذلا صخشلا كلذ لضف

 تناك اذإ مهلايع رمأ يف اميسال ؛اًضعب مهضعبب مهنظ نورواجملا ءيسيو «نظلا

 هبحاص جارخإ نع زجع ابر مهدحأ نإف «عوبرلا تويبك ةقصالتم مهنكاسم

 امنإو ءاهيف ىلاعت هللاب لاغتشالا ّلقو ءاهجراخ نكسو ةيوازلا نم لقتناف «ةبيرلاب
 ةبيرلا نع مهدر هنأل ؛ءارقفلا نم هريغب وأ هدلوب ثال نم ركشي خيشلا نإ :انلق

 قحتسي وهف قحب ثوللا ناك نإف ءمهيف سانلا مالكب لصاحلا مثإلا نم مهصلخو

 ءوس وه !نإو ٌقح ريغب ناك نإو ءثوللا نع ًالضف ؛رمألا كلذ يف هل ةبسانملا ةبوقعلا

 فلاخ نمب سائلا ثال ذإ مث ؛لبقتسملا يف هنيع يف لعفلا كلذ حبق دقف ءطقف نظ

 ؛هباحصأ ةسلاجم ىلإ جرخي نأ لقعلا نمف ؛كلذب ةيوازلا تألتما ىتح «خيشلا ةراشإ

 «رافغتسالا نم رثكي نأ هيلع بجي نكلو .هقح يف ةبيرلا ىوقتف هتيب يف عطقني الو
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 يضرو هرافغتسا ىلاعت هللا لبق اذإ نكلو ؛كلذ يف مهنم هنإف هسفن نع بيجي الو

 عقو يذلا مالكلا كلذل قلاخلا وه ىلاعت هللا نأل ؛هب ثوللا نع سانلا عجر «هنع

 .ةغلاب ةمكحل هب ثوللا

 يف هترضح لهأ نم اًدحأ عقوي ال هنأ ىلع هملع قباس يف ىلاعت هللا ىضق دقو

 يذلا هللا ىلإ عجري نأ لقاعلا لقع نمف «لئاذرلا رئاس نم نورهطم مه لب ؟؛ةليذر

 برقأ اهنأل ؛هلجأل هب سائلا ثولي اهبف عوقولا نم هظفحيل ؟ءيش لك مامز هديب

 ةدش دادزي رمألا نإف قلخلل رذتعي راصو «قحلا ىلإ عوجرلا كرت نم فالخب قرطلا
 ةدايز يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتي نأ ريقفلل غوسي فيك :لئاق لاق نإف هنمز لوطيو

 هدبع ىلع ردقي نأ ىلاعت قحلا لاؤس نم هيف امل ؛بيرلا كلاسم كلس يذلاب ثوللا

 نأ ىلاعت هللا لأس امنإو كلذ يف لاؤسلاب حرصي مل لئاسلا نأ :باوجلاف ؟تافلاخملا

 خيشلا كلذ ىلإ راشأ امك ؛بابسألا نم ببسب ولو «بيرلا نطاوم كولس نع هفكي
 ثيخ اًراقتفاو اّلُذ ٌتئروأ ٍةيصعم ٌبُر) :'مكحلا» باتك يف هللا ءاطع نب نيدلا جات

 .ىهتنا ."«اًرابكتساو اًرع ٌتُئروأ ٍةعاط ْنم

 هل لصحي دق هاضرو هبيبح ةرضح لوصول اًدصاق هالومل اًرئاس ناك اذإ دبعلا :ةبيجع نبا خيشلا لاق )١(

 يف دج هتطقس نم ماق اذإف طقسيف هسفن هبلغت وأ اًبنذ هيلع قحلا طلسف لسك هبكري وأ للم هبيصي وأ للك

 لخدي ىتح هاوس امع اًبئاغ هالوم بلط يف اًداج لازي الف ؛هلسك نم طشنو هتلفغ نم ضبنو هريس
 رفاسم لجر :كلذ لاثمو «هتاذ رارسأو قحلا تايلجت يه يتلا ةرضحلا يهو «هتعلط دهاشيو هترضح

 :ثيدحلا يفو.هريس يف دجو هلسك بهذ ماق اذإف رجح هبرضيف طقسيف لسك وأ مون قيرطلا يف هباصأ

 نم اًقئاخ هنم اّراف ابيات لازي ال» :لاق ؟هللا وسر اي ٌكلذ َفيكو :اولاق ءاَدٌنَجلا ةّبحاص لخدأ بْنَ ّبُر»

 هللا لوسر لاق :لاق ه5 ةريره بأ نع رخآ ثيدح يفو ءالتلا لاق امك وأ تلا لخديف تومي ىّتح هبر

 «ىهتلا «ْمُك ٌرفغيف َنوُرفْفَمسَيف َنوُبْذُي موقب ءاحجو ْمُكب هللا بهذل اوُبيْذُت 1 ول هديب يرفن يِذلاوا :

-155- 



 فيكو «لصألا ثيح نم ال اهنم دلوتملا رثألا ثيح نم ريخ اهنأ هدارم نإف
 هتاجوز ضعب نأ ه4 باطنلا نب رمع نع ائغلبو «هتيصعمك هللا رمأ ةعاط نوكت
 روضح نم اهعنمي نأ هللا نم يحتسي ناكو «لامجلا ةعيدب يهو دجسملا يأت تناك

 «ةفطع يف دجسملا قيرط يف امل فقوو هئادرب حفلتف ؛دجسملا ةعامج يف ءاشعلا ةالص

 مث ؛رادلا ىلإ ةلورهم تدرف اهلفس ىلع هديب سجو ءاهءارو ىشم هيلع ترم املف

 هذه دجسملا ىلإ روضحلا نم كعنم ام :لاقف ءاهيلإ عجرو دجسملا ىلإ رمع بهذ

 .ىهتنا «تتام ىتح اهتيب يف ىلصت لزت ملو «سان سانلا نأ نظن انك :تلاقف «ةليللا

 ةليح هتراشإ فلاخ نم ىلع لمعي نأ خبشلا نكمأ نإف ةحابم ةليح يهو

 مهل خيشلا يبن اوفلاخي نأ نورواجملا رذحيلو «ةهوركملا ةليحلا نم ىلوأ وهف «ةحابم

 فرعأ خيشلا نإف ؛ةليذر يف عقي ال مهلثم نأ نيمعاز ؛مهتلا نطاوم كولس نع

 .مهسوفنل مهرظن نم مهسفنأل رظن متأو ؛مهنم ناطيشلاو سفنلا سيبلت نطاومب

 هيايق نم هل سيل مئاقو ؛ٌعوجلا الإ همايص ْنم هَل سيل مئاص ِّبُر» :لبقت مل يتلا ةعاطلا نأش يف كلف لاقو

 ١ .ريثكب اهنم نسحأ راسكنالا اهبحصي يتلا ةيصعملا ةعاطلا هذه لثمف ؛ةرهسلاالإ

 نأل رابكتسالا بجوت يتلا ةعاطلا نم لضفأ راسكنالا بجوت يتلا ةيصعملا تناك اهنإ :اًضيأ لاقو

 نم مهمولق ةرسكتملا دنع انأ راسكنالاو للذتلاو دايقنالاو عوشخلاو عوضخلا وه ةعاطلا نم دوصقملا

 بلهجتو «يناعملا هذه بجوت يتلا ةيصعملاف اهدادضأب تفصتاو «يناعملا هذه نم ةعاطلا تلخ اذإف لجأ

 َّنإ» :|مهنع جتني اهب ةربعلا امنإو «ةيصعملا ةروصب الو ةعاطلا ةروصب ةربع ال ذإ اهنم لضفأ نساحملا هذه

 راسكنالاو لذلا يه ةعاطلا ةرمثف ؛؟ْمُكِبولق ىلإ ٌرظني انو ْمُكِلامعأ ىلإ الو ْمُكِرَوُص ىلإ ٌرظني ال هلل

 ةيصعم ةعاطلا تراص قئاقحلا تبلقنا تارمثلا تبلقنا اذإف رابكتسالاو ةوسقلا يه ةيصعملا ةرمثو

 وأ ملاعلا ربكت اذإف مهمولق هدابع نم هئاحبس هللا دارم |منإ :ه5# يبساحملا لاق كلذلو «ةعاط ةيصعملاو

 هبلقب دباعلاو ملاعلا نم كك هلل عوطأ وهف هنم اًفوخو كك هلل ًةبيه لذو يصاعلاو لهاجلا عضاوتو دباعلا

 .ىهتنا
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 ؛مهيلع تفخو اوهتني ملف ؛مهتلا نطاؤم نع نيرواجملا نم ةعامج ضعب تيبن دقو

 ءاضعب مهضعب ضارعأ مهفذقب الإ اوقرفت اف ؛رومألا نم رمأب مهبدأ مهللا :تلقف
 اوعمسا ناوخإلا اهيأ مكيلع هللابف «يلاولا تيب ىلإ اوعفارت ىلاعت هللا فطل الولو

 بسن اذإو ؛ءوسلاب ةرامألا مكسوفن نم مكيلع قفشأ هنإف .مكخيش رمأل اوعيطأو
 ةمحرب مكنيب مكحيل ؛خيشلل الإ اهنوركذت الو اهومتكاف ؛ةبير ىلإ مكناوخإ نم دحأ
 ّرم اى ةيوازلا ىلتمت ىتح ءاًّضعب مكضعب اهب اوثدحت نأ رذحلا لك اورذحاو «ةقفشو

 .مظعت ةدسفملا نإف ,خيشلا كلذب يردي الو

 اذه ؛ةرخآلا يف مكتانسح ذخأي هنإف ؛ةيوازلا يف هب اوثال نمب ثوللاو مكايإو

 ؛ءارقفلا نم ريثك ىلع ىفخي رمأ وهو ؟ًالطاب ناك اذإ فيكف «قحب ثوللا ناك اذإ

 ءاهبقع ةلزلا يف هعوقو ريدقتب دبعلا كلذ ىلع ىلاعت هللا بات امبرو «ماوعلا نع ًالضف

 اهيأ كلذ اوملعاف ءّرم امك كلذ دعب اهم هركذ دحأل زوجي الف ؛هتبوت هللا لبقف

 مكاهنيو مكرمأي نإ هنإف ؛هنع مكاهن ام اوبنتجاو ءمكخيش رمأ اولثتماو «ناوخإلا

 نم رثكأ هرمأ لثتمي نم بحي خيشلا :يأ «هنأ اوملعاو ءوه هعرشب ال مكبر عرشب
 يف ضغبلاو «هللا يف بحلا ىلإ عبطلا بح نم جرخ دق هنأل ؛هرمأ فلاخي يذلا هدلو

 نم :لوقي يقوسدلا ميهاربإ يديس ناك دقو ؛دمحلا هللو كلذب تقفحت دقو ؟؛هللا

 وه سيلف هللا رمأ ىصع نمو ءضرألا ىصقأ نم ناك ولو «يدلو وهف هللا رمأ عاطأ

 .ىهتنا ء«يقت نمؤم ناك دمحم نأ درو كلذلو ؛يبلصل ينبا ناك ولو ءيدلو

 لثتمي يذلا رواجملا رفظ نإ هللاو :لوقي هللا يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو «يرمأل فلاخملا يدلو نم يدنع حجرأ «هب هرمأ ام

 لاق دقف ؛هب ثال نمو مهتلا كلاس كلس نم رجزي نأ خبشلل يغبني :لوقي هنللت#
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 امأو ؛نظلا هب ءاسأ نم نمولي الف مهتلا كلاس كلس نم :باطخلا نب رمع مامإلا

 هلل دمحلاو ءبرقأ فذقلا ىلإ وهف «ققحت ريغ نم هيخأ ةءوس فشك دق هنإف ثثاللا

 .نيملاعلا بر

 رمأ ضوفي نأ :كنَك هللا لهأ قيرط يف نيكلسملا نم ناك اذإ خيشلل يغبنيو

 فلكي الو «ءارقفلا ىلع ةيوازلا يف هدعب اًخيش نوكي نأ بلط نإ و هللا ىلإ هدلو

 ةيويندلا ةيالولا فالخب اهيف دبعلل لّمعت ال ةيهلإلا ةيالولا نإف ءاططش كلذ يف هسفن

 .بسكتلاو لّمعتلا اهيف حصي

 اذإف ؛هدلول هدعب ةيبطقلا نوكت نأ هللا نم بلط باطقألا ضعب نأ انغلب دقو

 .ىهتنا «كيلإ ال انيلإ كاذف يبلقلا ثرإلا امأو ءرهاظلا ثرإلا يف كاذ :هرس يف ءادنلا

 «ةرم نيعبرأ ةولخلا نيدلا باهش يديس هدلو دهازلا دمحأ يديس لخدأ دقو

 رمألا نكلو لإ سانلا بحأ نمل كنإءيدلو اي هللاو :هل لاقف «ءيشب هيلع حتفي ملو

 .ىهتنا «يديب سيل

 ,داركألاو «ةبراغملاو ءمجعلاو «برعلا نم هيدي ىلع قئالخ ىلع هللا حتف دقو

 نب نمحرلا دبع يديسو «نيدم يديسو «يرمغلا دمحم يديس :مهنم «كرتلاو
 ةيوازلا ءارقفل اًمداخ هنوكب هدلو نم عنقي نأ :نامزلا اذه يف خيشلل يغبنيف «"رمتكب

 مهفويض ىقلتيو «مهداروأ ةءارق يف مهكراشيو «مهبارشو «مهماعط مه ئببه

 ةئام وحن تكردأ دقف هدلو نم هبلطي الف ؛كلذ ىلع داز امو «ةيوازلا ىلع نيدراولا

 دعب اًكلاس ءاج مهنم دحأ دلو تيأر اف «رشاعلا نرقلا لئاوأ يف اًخيش نيسمخو

 ,(7:6 )١/ «ىربكلا ثاقبطلا» يف ركذ ل(١)
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 ءمهوحنو ةيناهربلاو ةيدمحألا نم قرخلا خياشم ةقيرط ةياغ امنإ ؛اذه يتقو ىلإ هدلاو

 يركبلا نسحلا بأ خيشلا يديس دلو امأو «مهدالوأ رمأ يف مهضعب مهلكاوت اف

 ال هللا نم بهو وه امنإ هحتف نأ ىلع ؛هيلع ساقي الف «نامزلا رداون نم هنإف ؛هوحنو

 نأ حلصي الو «ةدابعلا يف مهرمع لوطأ ءارقفلا نم ريثك مث هنإف «ةقيرط يف بسك

 مرحلا وأ رهزألا عماجلا يف هسرد رضحي اذه يلوق يف مهنم كش نمو ههل اًديملت نوكي
 هلجأ يف حسفي ىلاعت هللاف ؛ةنياعم اك سيل ربخلا نأ فرعيو «يقدص فرعي ؛يكملا

 .نيمآ «نيملسملاو مالسإلل

 نم هنم دبال ايف الإ «كدلو يف بعتلا نم كسفن حرأو «خيشلا اهبأ كلذ ملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيدلا رمأ

 صتخي الأ :ةيوازلا ىلإ ايادهلا نم ءيش لوصح يف اًببس ناك اذإ خيشلل يغبنيو

 يف هعم ءارقفلا كرشي لب ؛ةيدهلا هذبم نالف لاسرإ يف ببسلا تنك انأ :لوقيو هب

 هقح يف لمكأ ناك لكلا كرت نإو «ىلوأ ناك مهدحأك اًبيصن ذخأ نإو «كلذ

 ةسمخ لكم هيلإ دحأ لسري 1 «ةيوازلا يف هدحو ناك ول هنأ هسفن يف خيشلا لمأتيلو

 نم ةبكرم لاسرإلا ةلع نأ يطعت ةنيرقلاو !لسع ريطانق سمح الو «زرأ بدارأ

 «خيشلاو ءارقفلا مصاختي نأ حيبق لك نم حبقأ مث ءاّبيرق ٌرم !ى ؛ءارقفلاو خيشلا

 خيشلل وأ خيشللو انل ةيدهلا هذه متلسرأ :هل اولوقيو «ةيدحلا بحاص ىلإ اوبهذيو

 مل ؛عامط هنأب خبشلا ىلع ءادنلا نم كلذ يف امل ؛اًئيش انطعي مو اهذخأ هنإف ؟هدحو

 «قزرلا يف اًببس خيشلا ناك اذإ ايف مكحلا كلذكو «ةحئار ءارقفلا قيرط نم مشي

 يف اًنوعطم قزرلا لوصأ تناك اهبرو «هتيواز ىلع سانلا اهفقو يتلا تاراقعلاو

 مايأ اهوأر يتلا اهوصأب هنوربخيو ,فاقوألا شتفم ىلإ نوقحتسملا بهذيف ؛اهتحص
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 .قزرلا كلذ مهلك مهتوفيف ناطلسلل اهوذخأيف «خيشلا

 «ريثك ءارقف يدنع :لاقو «ةريحبلا خيش ىسيع ىلع صخش بصن دقو

 اًئيش هئاطعإ نم هللا ىلإ باتف هلاحب ىسيع ملع مث ؛اًحمق بدرإ ةثام وحن هاطعأف

 الو ؛قحاللا قحالب قحلي اًقذاح خيشلا نكيلف هبصن ىلع هل ٌةبوقع ؛كلذ دعب
 .نيملاعلا بر هلل دمح او «مهبيصنو هبيصن حوري ءارقفلا بيصن يف عمطي

 ثيحب هتعالل نينسحملاو «هيف نيدقتعملا ةبحم ىلع كمهني الأ :خيشلل يغبنيو
 وه ناك ىلاعت هلل ةبحملا كلت بلق هنأ ولو «رويغ ىلاعت هللا نإف ؛هبلق مهتبحم لخدت

 تلبج» :ثيدحلا هيلإ راشأ |( ؛هتعابللو هل يقيقحلا نسحملا وه هنأل ؛قدصلا

 .ىهتنا ("«اهيلإ نسحأ نم بح ىلع بولقلا

 ناسحإلا نودهشيف نوبوجحملا امأو «نوبرقملا الإ دهشملا اذه دهشي ال نكل

 مكحف ءركفتر لمأت دعب الإ ىلاعت هللا نم هنودهشي الو «يأرلا ئدابب قلخلا نم

 :ةيدهلا نمث ال لمحلا ةرجأ هلف ؛ريغ ال هذاتسأ نم ةيده انل لمح يذلا مالغلاك قلخلا

 نع انبجحي ال ثيحب ؛كاونا ريغ نم نكيلف ءانيلإ ىدهأ نم ةبحم نم دبالو ناك نإو

 يف غلابي نأ خيشل يغبني ال :لوقيهتلك صاوخلا لع يديس ناكو ءانبر دوهش
 فراع لكو ء«صخشلا كلذ بلق هتبحم برشتت نأ اًفوخ ؛هديرم ريغ ىلإ ناسحإلا

 نأب هملع الولو ءَدْبَو هللا ةبحمل اًراثيإ ؛هذيملت بلق يف هسفن ةبحم ىري نأ هركي هللاب

 يف هتبحم لعجي نأ هديرمل حمس ام هنم ةيبرتلاو داشرإلا لوبق يف اًرثأ هل ديرملا ةبحم
 .مكاده ىلوتي هللاو ؛هيلع لمعاو خيشلا اهبأ كلذ ملعاف «هبلق شماه

 مقر )١/ 236٠ يعاضقلاو )١7١/54(« ةيلحلا يف ميعن وبأو )7781١/١( بعشلا يف يقهيبلا هاور )١(

 .(15084 مقر ء5/١1١1) يمليدلاو 6
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 ةيوازلا نم جرخ نأ دعب «هدنع ةرواجملا ديري صخش هءاج اذإ خبشلل يغبنيو
 ثحبي نأ دعب الإ هدنع ةرواجملا نم هنكمي الأ ؛بابسألا نم ببسب اهيف ناك يتلا

 ابر هنإف ؛هاضتقم كلذ ىلع ينبيو ءاهيف ناك يتلا ةيوازلا نم هجورخ ببس نع
 ةلق نم وأ «ءارقفلا نم دحأ عم ةسفانم يف جرخ وأ «هركذ يغبني ال ببسب هوجرخأ

 اهب لصحي يتلا عناوملا نم اًيلاخخ هآر اذإف ؛كلذ وحنو «ةيوازلا ءاربك وأ خيشلا عم هبدأ

 .ءاش نإ ةرواجملا نم هنكم بيدأتلا

 ؛ةيواز نم اًدورطم ءاج اًدحأ لبقي ال يركبلا نيدلا لالج خيشلا ناكو

 نأ هل يغبني الف ءرخآ خيش ةلافك يف ديرم ةيوازلا لخد اذإو ءاهلهأ رطاخل ًةاعارم

 سيل هنأل ؛كلذ وحنو .ةحبسلا وأ ةبذعلا هذه كرتا وأ .ةرعشلا هذه قلحأ لوقي

 هل اذه لثمف «ءيش يف ةنسلل اقلام هاري نأ الإ مهللا ؛هاهني وأ هرمأي ىتح همكح تحت

 يف وه امن انمالك نأ مِلَعَف .ملسم لكل اهلعف يغبني ةنسلا هنأل ؛هيف يهنلاو رمألا

 .عامجإلا هيلع دقعنا وأ «ةعيرشلا هب تحرص اميف ال «ءارقفلا اهطبنتسا يتلا بادآلا

 الو «هلاح ريقف ىلع اوركدت ال :لوقي هكللا# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 .فيعضلا ريقفلا بلق شحوُي راكنإلا نإف ؛ةحيرصلا ةنسلا فلاخ اذإ الإ هسابل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,يخأ اي كلذ ملعاف

 ريخلل هتيلباق تماد ام «هبدأ لق ريقف لع بضغلاب عرسي الأ :خبشلل يغبنيو

 وهو الإ هبدأ دحأ ّلق ام هنإف ؛اًئيشف اًنيش بدألا هميلعتب هقواسي مث هلمتحيلف ؛ةتباث
 ةلق يف هتعغاسم لقاع لكل يغبني :رصبلا ىمعأ يف اولاقو ءباوصلا قيرط نع ىمعأ

 لق نم دو لابح ْتَمَّرَصَت اذإ مث ؛يحتسي اهبحاص لعجت يتلا يه نيعلا نأل ؛هبدأ

 نم «ةيادهلاب هل ءاعدلاو ىلاعت هللا ىلإ هرمأ لوكو بدألا نمف «هتيلباق تلزلزتو «هبدأ

 ل



 .ديرملا كلذ ةعافش ىلع ةمالع كلذ نكلو «خيبوت الو عيرقت ريغ

 «مكبر اوعيطت ينوعيطأ :هباحصأل لوقي هلا# ءافو نب ىلع يديس ناكو

 «بدأ ءوس هتيوأز ءارقف نم ىأر اذإ ناك هنأ يلوبتملا ميهاربإ يديس نع مدقتو

 :لوقيو ءاصعلاب "ٌتْسَّدلا برضيو «خبطملا ىلإ لخدي كو هللاب لاغتشالا نع لسكو

 اًجراخ لومح هدنع ناك نم لك حبصيف «ليباخملا ءالؤه يدنع تعمج يذلا تنأ

 .ىهتنا::جورخملاب دحأ هرمأي نأ ريغ نم هسفنب هتعتمأب

 ةرثكب حرفي الأ :ةقيقحلاو ةعيرشلا مولع يف ءارقفلا سردي ناك اذإ يغبنيو
 وأ حرفي كلذ دنعف ءاوملع اب اولمع اذام رظني ىتح صبرتي لب ؛لوقنلل مهظفح

 ,حيحصلا يف درو (ى ؛رانلا ىلإ مهداز نوكي ام مهملع ثيح مدنيو ؛مهيلع نزحي

 ةيؤرو «هب ةلداجملاو ةضيرعلا ىواعدلا ىوس مهل رمثي ملف هملع مهيف ثب امبرو

 .نينمؤملا ةماع ىلع هب مهسفن

 نأ :ملعلا ميلعتب ءارقفلا عافتنا ةمالع :لوقي تلا يفصرملا يلع يديس ناكو

 هللا قلخ رقحأ هنأ ىري لب ؛ىوعد الو هل سفن ال هخيش توم دعب مهدحأ جرخمي

 ًالداجم هخيش ةبحص نم جرخ نم امأو .هخيش ةبحصب عفتنا يذلا وه اذه لثمف

 .مهلك هرصع لهأ ةكرب هنامرح توقمت وهف «ءارقفلا فئاوط يف اًضارقم اًربكتم

 ىري نأ :هخيشب ديرملا عافتنا ةمالع نم :لوقي نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هيلع طخاسو ؛مهلك مهنع ضار ىلاعت هللا نأو «وه الإ ةنجلا لهأ نم مهلك سانلا

 .ىهتنا ؛.هدحو

 ىلع َتْسَّدلا َنوَقِلْطُي قرْقَكا ناَدْلُب نم اَهريغوَرْصِم ةّماع نأ :«ليلغلاءافشايف جاما نع لقن )١(
 )١1١817/8/١(. «سورعلا جاتا :رظنا .ساحشلا رد
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 ؛مهفلا ةقيرط ايف هعم اوثحب اذإ نيديرملا ءافعض لمتحي نأ :خيشلل يغبنيو

 لقأ نأل ؛هولداجي مل هماقمب نيملاع اوناك مهنأ ولو ؛خيشلا ماقمب نولهاج مهنأل
 يغبني الف «ةمئألا نعو عراشلا نع هلقني ام ىلع اًئيمأ نوكي نأ خيشلا بتارم

 .ىهتنا «"”(عزانتلا يغبني ال يبن دنعا :ثيدح هديؤيو «هتعزانم

 يحولا عم اًيدأ ؛هدعب ملعلا يف لي هتثرو يف مكحلا نوكي نأ يغبني كلذكو

 فرعي الو هتعيرش ماكحأ هنع نومجرتمو عراشلا باون مهنإف «يماهلإلا وأ يوبنلا

 وه سيلف هخيش عزان نم لك :لوقي ناكو هخيش هل هملع ام الإ عرشلا نم بلاطلا

 .ىهتنا ؛هنع يبنجأ وه (نإ ؛هل ديرمب

 .نيمآ «مهبو انب فطلي هللاف «نامزلا اذه يديرم لاح وه اذهو

 ةيعاد مدع مهدنع ىأرو «ريثك بطح وأ حمق ةيوازلا ءاج اذإ خيشلل يغبنيو

 ٌةيوقت ؛نيترم وأ ةرم ولو «مهعم لمحيو مهدعاسي نأ ؛ءارقفلا لصاح ىلإ هلمح ىلإ
 لمع دق خيشلا اوأر اذإف «كو هللا ةلماعم ماقم ةفرعم نع نوبوجحم مهنإف مهممهل

 دعاسي يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو «هنم ًءايحو خيشلل اًديلقت ؛مهمزع ىوق مهعم

 تحت يمحيو «نيتاسبلا نم خيبطلل بطخلا عمج يفو .ىحرلا ىلع نيحطلا يف ءارقفلا

 .باتكلا اذه يف هطسب رم اك ؛نيجعلا مهعم صرقيو تسدلا

 يف صيصختلا هل نأ امك مهتدعاسم كرت هلف «نسلا يف نعط دق خيشلا ناك اذإو

 بساني ماعط لك يقب امو مهتجزمأ تفطلت دق خايشألا نأل كلذو ؛مهعم لكأملا

 «لحلا وأ ةنوشخلا ةهج نم كلذ ناك ءاوس ؛مهنادبأ قفاوي سابل لك الو «مهجازم

 «كشكلاو «ةلسبلاك ؛ةفيثكلا ةمعطألا لبقت ةفيثك مهتجزمأ نإف نيديرملا فالخب

 .(7177 /1) «خيراتلاو ءدبلا» يف رهطملا نباو ؛(8/1) «تاقبطلا» يف فنصملا هركذ )١(
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 ؛ةيولعلا مكلاعفأ مكخيشل اوملسو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف كلذ وحنو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نم ؛اهيف وه يتلا ةمعنلا لاوز بابسأ نم ظفحتي نأ :ةيوازلا يشل يغبنيو

 رباكألا ريخستو «قلخلا بولق يف هاجلاو ,ركذلاو ؛ملعلاو ؛نيرواجملاو «ماعطلا ةرثك

 هنإف ؛هنارقأ نم دحأ نود اهريغو ءايادهلاب هتيواز داقتفاو هتجاح ءاضقب هل مهريغو

 «حالصلل ىوعدلا رطاخ هدنع لّصحيو الإ دلبلا يف هنارقأ ىلع عفتري خيش لعج

 باحصأ نحتما امبرف ؛نحتمم عّدم لكو «هلاحب بجعلاو ءاخسلاو ماركلا رطاخ

 وأ مهاردلا وأ ماعطلا نم اًئيش هلأسي ؛مهمادخ نم دحأ لاسرإب خيشلا اذه فيرعتلا

 نم كدنع ام وأ هذه ”كتخوج وأ كتمامع ينطعأ :هلوقك ؛هيلع تنعتو «بايثلا

 بهذيو هيف سانلا داقتعا لوزيف ؛ةمعنلا كلت ىلاعت هللا لوّحيف كلذب حشيف «دقنلا

 لأسي ريصي ىتح ؛ةيوازلا لهأل ناك يذلا ريخستلا كلذ لطبيو ؛بولقلا نم ههاج

 ناك هنإف «يريزارزلا نبال كلذ عقو اى ؛هيلإ تفتلي دحأ الف مهيلع حليو «سانلا

 ؛ةرخآلا ءاشعلا دعب ريقف هءاجف «تاهجلا رئاس نم سانلا هدصقو ؛مركلاب رهتشا دق

 ؛اًدراب اًئيش ينمعطت الو يل زبخاو نجعاو «تقولا اذه يف ةخرف يل لمعا :لاقف

 «هنع هللا اطوحف ؛ةمعنلا هذه هنع لوح مهللا :لاقف «هنع ضرعأو ءهيلع كلذ لقثف

 تتاهف هرابآ تراغو «هتاراقع تبرخو «همنغو هلبإو هليخو همئاهبب تجتنأ |ف

 مهف ؟كلذ يف هتيرذ هفلخو تام ىتح «باوبألا ىلع سانلا لأسي لزي ملو هنيتاسب

 .سانلا نولأسي نآلا

 دصقب ضرألا ىلإ نولزني ةكئالم ىلاعت هلل نأ صاوخلا قلع يديس ينربخأو

 )١( «طيسولا مجعملا» : رظنا.فوصلا نم قيفص جيسن:(خوجلا) )071/1.
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 تاعقرم مهيلعو «ميركلا كلذ باب ىلع نوفقيف «هناحتما هللا دارأ نم ناحتما

 دراوب بقع كلذ ناك امبرو «هيف هيلع نوتنعتيو «ماعطلا هنولأسيو «نيذاحشلاك

 ابرو «ةمعنلا هنع لوحيف كلملا كلذ رجزيف «مويلا كلذ هيلع قويض دعب قويض
 «ريقفلا كلذ مدنيف «بارتلا يف اهامر مث ؛هنم اهذخأ ىتح هيلع حلأو «ريناندلا هلأس

 لعف نم بارتلا يف اهيمر نإ :لوقيو «كلذ دعب اًئيش هيطعي داع ام هنأ مزعيو
 .(0 :ءاسنلا) 4# امك ل هام تلا مككومأ ةآئهقشلا اومَوُم الو 9: :ىلاعت لاق دقو «ءاهفسلا

 ىلع قدصتلا دصقب ضرألا نم اهوطقتلاف «ناجلا ءارقفل اهامر هنأ لاحلاو
 امك ؛مهاردلا كلت بحاصل رجألا مظعيل ؛تارورضلا باحصأ ناجلا ءارقف

 بوذجملا ميهاربإ خيشلا نمو «”بوذجملا جرف خيشلا نم كلذ تدهش

 رمأب لوغشم وهو بذجف اًيدنج ناك .ةقراخلا تاماركلاو ؛ماتلا فشكلا هل نم وه :يوانملا لاق )١(

 ناكو .منغو ٌروُأو خارف نم ةفايض هيف نوكي نأ طرشب «ةيرفس عاطقإ كدنع :لوقي اًئاد ناكو.عاطقإلا

 .رصم لهأ عم ةريثك عئاقو هلو .جيواحملا ىلع اهقرفيو مهاردلا عمجي

 ءاهذخأف ءفاصنأ ةسمخب الإ هسفن حمست ملف اًفصن نيثالث ينطعأ :هل لاقو «هءاج هنأ يدلاو ينربخأ

 يباهشلا نم ديعصلا نم باتكب لجر ينءاجف :لاق .بهذ مث ءاّفصن اهيف يمري اهب رم توناح لك راصو
 ةيقبلا فق لو + ةسنمخ اهنم لإ عقد: لجر:قءاجفاةةتيعب مويلا كلاي اكمق ايدزإ نيئالث يق لسزأ هلأ
 .ريخ الو رثأ ىلع نيثالثلا

 :لاقو «هتيطعأف .فصن :لاقف «ينآرف ماّحلل تجرخ :ايركز مالسإلا خيش نب نيدلا لامج خيشلا لاقو

 كل تبتك :لاقف .مامحلل فصن ريغ يقب ام تلق .تاه :لاقف ءاًّفصن نيثالثو ةعست ىلإ اذكهو ءرخآ

 ينضرقأ :لاقف ءاّرانيد نيثالثو ةعستب يدوبي ينءاج مامحلا نم تدع ايلف ءيدوهيلا لاومش ىلع ًالوصو

 عطقنا .رصم لهأ عم ةريثك عئاقو هلو.اهيناطعأف .نيثالثو ةعست ىلع الإ ردقأ ملو ءارانيد نيعبرأ كدلاو

 ينارعشلا «تاقبط» :رظنا .ةيرعشلا بابب نيدلا ءاهبب خيشلا ةيوازب نفدو .تام مث «ناتسراملاب اًرخآ

 )81١6(. «ةيردلا بكاوكلا» ١17 /؟)
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 "5 رصمب

 مهذخأ ببس دبعلا ىلع اومعي نأ :لاوحألا بابرأ نأش نم نأ يخأ اي ملعاو

 مأ ةريقح هدنع ايندلا له اورظنيل هل اًناحتما هنع ينالفلا ءالبلا عفدل ؛سولفلا'

 :ًالثم مهاردلا هذه نأ ناسنإلل اوركذ مه:أ ولو «نمؤملا هيخأل اهب حمسي الف ؟ةميظع

 لقث بسحب اهفاعضأبو اهب حمس امبرف «ءالبلا نم اذكو اذك نع اهب عفدن نأ ديرن

 اب دنحلا رحب يف ىتلا رجاتلا بكارمف ةمالسلا رانيد لولا بلط نإف «هتفخو ءالبلا

 اذإ خيشلل يغبنيو «كلذ يف هل ةريخلا تناك رانيد فلألا هاطعأ ول لب ؛ريقح رمأ اهيف

 كئايلوأ نم اذه ناك نإ مهللا :مات هجوتب لوقي نأ لأس ام هطعي ملو ًالوهجم اًريقف َّدر

 هنأ تملع ول بر اي ينإف «لأس اب هل حمسأ ينلعجاف «كئايلوأ نم دحأ لوسر وأ

 لاوحألا بابرأ هيف رثؤت الئثل كلذو ؛هتددر ام مهدنع نم اًدصاق وأ «كئايلوأ نم

 ضرمب هيف فرصتي نأ مهنم دحأ عطتسي ملو «هيف مهريثأت نم هامح هللا ىلإ أجتلا اذإف

 بوذجملا فاحل وبأ ميهاربإ خيشلا مهنمو :(7774 )١/ ىربكلا تاقبطلا يف فئصملا خيشلا لاق )١(

 جرب يف ًأيقم الوأ ناكو «لعف ام هعم لعف ولو ؛هبضغي طق دحأ داكي ال ًاقلخ سانلا عسوأ نم ناك ه8

 «لوحت :يروغلل لوقي لسرأ ةسكارجلا ةلود لاوز برق اللف ةنس نيرشع وحن لبحلا ةعلق جاربأ نم
 ةلود تلازو ءرصم ىلإ لزنف بوذجم اذه :لاقو ءألاب هيلإ قلي ملف اهباحصأل ةعلقلا حيتافم طعأو

 يذلا شوحلا يف قيتعلا رصم نم برقلاب دسلا ةرطنق يف نفدو ؛تام نأ ىلإ رصم يف لزي ملو ةسكارجلا

 :لوقي 2 ناكو ءرجفلا ليبق الإ ليللا نم ًائيش ماني ال هأرأ تنكف رثكأو «رهشلا يدنع ميقي ناكو كانه

 م ةظيلغ اصع هديبو «ءارمح ةءالمب ًافحتلم سأرلا فوشكم اًيفاح ناكو «رتفي ال هلل هللا هللا :هليل لوط

 صخش ببسب دمحأ ناطلسلا مايأ يف طيوستلل تددم املو «اذه ىلإ نامزلا جاتحا :لوقيو «هنضح يف لزت

 ةجاحلا يضقت ًادغ ساب كيلع ام فخت ال :لاقو «يسأر دنع فقو «يدنع أبمم هنإ :ليق ةلودلا رباكأ نم

 هعمسأ لزأ مل تنكو «لاق اى رهظلا ناذأ لتقلا نم اًبراه دمحأ ناطلسلا جرخ دغلا ناك |ملف رهظلا ناذأ

 .هيلع ىلاعت هللا ةمحر طقف ربخ ملع طايتحا قلخلا قلخ نم ناحبس :تاملكلا هذه لوقي

 لوألا



 نم معنلا لاوز بابسأ يف عوقولا نم اوظفحتو «؛كلذ اوملعاف ؛لزع الو توم الو

 يديأب يتلا معنلا عيمج نإف ؛كلذ وحنو «مركلاب سانلا ىلع سفنلا ةيؤرو ؛يصاعملا
 نم لقاعلاف ءاهب ءارقفلا ةاساوم مدعو «ركشلا ةلقل ؛مه.ديأ نم تتلفت دق نآلا قلخلا

 هنم ًالضف ةمعنلا هيلع ميدي نأ هللا لأسيو ءاّرابو اليل ءاسألاو تايآلاب هسفن طوح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ٌةمحرو

 ؛ءاشعلا دعب مهعم ركذلا سلجم روضح خيشلا نم اوبلطي الأ :ءارقفلل يغبنيو

 «خيشلا بلقل لت ابر ىلاعت قحلا نإف ,حبصلا ةالص دعب ركذلا سلجم يف لعفي امك
 مهدحأ نإف نيديرملا فالخب ؛يلجتلا كلذ ةمظع ةدش نم قطنلا نع هناسل سرخأف

 صاوخ يمجعلا فّسوي يديس تح كلذلو ؛يلجتلا كلذ دوهش نع باجح يف

 ؛مهيلع ٌةقفشو «مهب ةمحر ؛ءاشعلا دعب ركذلا سلجم فيفخت ىلع نيديرملا هباحصأ

 اوعمساو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛خايشألا نم لّمُّكلا ماقم ىلع مهفارشإل

 امأو «كلذب مكرمأ اذإ الإ اهلك هلاعفأب اودتقت الو هب مكدشري ام عيمج يف مكخيشل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هب مكرمأ ام ةمزالم مكيلع بجاولاف هب مكرمأي ملام

 لكألا ىلإ ردابي نأ ةيوازلا لافطأ نم اًدحأ نكمي الأ بيقنلا وأ خيشلل يغبنيو

 مدع يف هتلمح اولمحيل ؟؛ءارقفلا ىلإ مهريغ وأ «ةلودلا ناكرأ نم دحأ هلسرأ ءيش نم

 لافطألا رمأيو هيلع زعي نم ضرم وأ ؛هضرم ليوحت يف وأ «هتفيظو نم هلزع
 ماعطلا داسف فيخ نإو ؛هتجاح ىضقت نأ ىلإ ءيشلا كلذ نم لكألا كرتو «صبرتلاب

 «نايمع نم ةيوازلا نع نيجراخلا .ءارقفلل هاطعأو ؛هبحاص نع هب خيشلا قدصت

 الو «كلذ لثم نم لكألا نع ىشاحتي ال مهلثم نأل ؛مهوحنو «لمارأو «ماتيأو

 بقوع امبر هنإف ؛ةجاحلا ءاضق لبق لكأيو صخرتي نأ ةيوازلا ءارقف نم دحأل يغبني
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 عقو اى ؛لصافملاو مظعلا نابرضو «يجنرفلا بحلاو ؛برجلاو «ةكحلا عولطب

 اندنع نيميقملا نايمعلل كلذ لثم لسرأ تنك يننأ يل عقو لب ءاياوزلا ءارقف ضعبل
 كلذ نم مهنامرح نم نورثأتي نايمعلا ريغ ناكف ؛مهريغ هنم عنمأو ««ةيوازلا يف

 ؛مهنادبأ تدودو «نايمعلا نادبأ يف جيرارخلاو ةّكحاو برجلا علط املف ؛ماعطلا

 .كلذ ىلع مهبر ماعطلا كلذ نم اولكأي مل نيذلا ركش

 هلسرأ امم لكألا ىلإ رداب نم :لوقي هللث# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 «حورقلاو «لمامدلل هندب ضرع دقف «ةجاحلا ءاضق لبق ةيوازلا ءارقف ىلإ ىضرملا

 كلذ نمث نم رثكأ ةيودألا ىلع قفني ىتح ةريبكلا نقحلاو «ةهيركلا ةيودألا برشو
 خيشللف ؟ةداعلا يف قرفي ام اهوحنو هكاوفلا نم ءيش ةيوازلا ىتأ اذإو «تارم ماعطلا

 ؛لسعلاو «حمقلاك ؛ةداعلا يف رخدي امث كلذ ناك نإو «ءارقفلا عم هتيب لهأ كرشي نأ

 نيدراولا نيكاسملاو ءارقفلا نم مهريغو «ةيوازلا ءارقف مسا ىلع هراخدا هلف زرألاو

 هلسرأ |نإ ءيشلا كلذ نأ يطعت نئارقلا تناك اذإو «نامزلا لبقتسم يف ةيوازلا ىلع

 خيشللف لعنلاو ؛ةوسنلقلاو «ةماعلاو ,هفوصلا بوثلاك ؛ةصاخ خيشلا ىلإ هبحاص

 .ةعطق ةعطق دحاو لك ىلع قرفيل ٍضْعَبَتَي ال هنأل ؛هب صصختي نأ

 مهداشرإو مهتيبرت نع الو «ةيوازلا يف هناوخإ ظعو نع لفغي الأ هل يغبنيو

 «هيف مهدهزيو هب مهظعي ام لك يف مهمامإ وه نوكيو «مهترخآو مهايند حلاصم ىلإ

 ءاهيف ةبغرلاو ايندلا عمج نع مهاهني الو ءوه مانيو ًالثم ليللا مايقب مهرمأي الف
 (هئارو نم هيلع نوكحضي ءارقفلا ريصيف ؛.مهضعب هيلع [ى ؛كلذ دضب وه لعفيو

 لعفي ىتح رمأب اًدحأ رمأي الأ لجرلا لقع نم :اولاق دقو .هب نورخسيو نوئزهتسيو

 مهظعي نأ هنم نسحي كانهف رمألا كلذب لمع اذإف ءاطرش كلذ نكي مل نإو «هب وه
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 ام هنأ اوملعا :مهل لوقي نأك ؛فطعلاو نيللاو ةقفشلاو ةمحرلا طرشب «مهرمأيو

 راصو «َْبو هللا ةياعر نيع نم طقس الإ ةرورض ريغل اهيف بغرو ءايندلا دحأ بحأ
 هناوخإ رمأي نأ لجرلا لقع ةفخ نم نأ ملعف «ضرألاو تاوامسلا توكلم يف اًنيهم

 الو ءايندلا وه كسميو «نيكاسملاو ءارقفلا ىلع مهدي لخد ءيش لكل قافنإلاب

 هلامج دهاش هبجحيو هدقتفي دوعي الو «دحأ هل دقني مل ابرف ؛اهيلإ جاتحمل اهب حمسي

 لك بكريو «ايندلا ىلع محازي هنوري صخشل ءارقفلا داقنت فيكو ؛هلاقم عامس نع
 هنولمحيو .هنوروزي ءارمألا نوري وأ ,مهرود يف مهروزيف ءارمألاو ءاينغألل ليلق

 مولعم ىلع يباجلا وأ رظانلا مصاخي هوأر ول ام كلذ ريظنو ؛مهيلع بصنلا ىلع

 امم كلذ وحنو «ةمامإ وأ «ةباطخ وأ ؛ملع سيردت وأ ءروضح ةخيشم وأ «رظن ةفيظو

 .نيحلاصلا فلسلا قيرط هيف فلاخ

 رفاسي هنوري مههوك :ريقفلا يف داقتعالا سانلا كرتي يتلا بابسألا نم كلذكو

 عم هيف سانلا داقتعال هبلط نإف ؛حومسملاو بترملاك ايندلا بلطي ةديعبلا دالبلا ىلإ
 نمزلا يف نيديرملا داحآ ناك اذكه امو ءعوضوملا بلق نم هداشرإ مهوبقو «كلذ

 .ايندلا يف دهزلا وه ةدارإلا بتارم لوأ نأل ؛حايشألا نع ًالضف يضاملا

 ريقفلا دهز ةدارإلا ةبحص ةمالع :لوقي هكللل# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 اذإ حرشنيو «هتءاج اذإ هرطاخخ ضبقني ريصي نأ دهزلا يف هقدص لحمو ءايندلا يف

 .ىهتنا ؛هنع تلوحت

 ناك ولو اهنم اولكأيل ؛ةفرحلا لمع يف هتعامج ٍبغرُي نأ :خيشلل يغبنيو

 نم لكألا نم مكل لضفأ مكيديأ لمع نم مكلكأ نإ :مهل لوقيو .فقو مهتيوازل
 .اهتاماقم يف يقرتلاو قيرطلا بلط ىلع مكل نوعأو «سانلا تاقدص
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 يف دبعتلل سلجي نأ ريقفلل بحأ ال انأ :لوقي يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو

 «تانسحلا عيمج تاميقللا كلت باحصأ مستقي الثل ؛اهنم لكأي ةفرح الب ةيوازلا

 ناكو «دبعتلا كلذ ىلع ردق ام يه الول اهنأل ؛تاهيقللا كلت ىوق نم تأشن يتلا

 ءاّماعطو اًربخ هنيدب لكأيو هل ةفرح ال نوكي نأ ريقفلا لاوحأ حبقأ نم :لوقي

 نولوقيو «سابللاو ماعطلا هل نولسريو «ةدابعلل هعاطقنال هنودقتعي سانلا ريصيو
 ىتح «هيف نيدقتعملا فئاحص يف هتانسح لقنتو هلك هنيد بهذي اذه نإف ؛انل عدا :هل

 .ايندلا يف اهلك هلاعأ رجأ ىفوتسا هنأل ؛ةنسح هعم سيلو ةميقلا يفاوي

 لإ ٌّبحأ «رامزملاو لبطلاب ايندلا لكآ نأل :لوقي ضايع نب ليضفلا ناك دقو
 ؛ءاملا نمث نم هلايعو وه توقتيو «ةكمب لمج ىلع يقسي 5# ناكو «ينيدب اهلكأ نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «دوهعلا» باتك يف كلذ انحضوأ اك

 «مهتاقدصو «سانلا اياده نع ففعتلاب نيرواجملا رمأي نأ :خيشلل يغبنيو

 ناك ولو قمرلا دسي اب ةعانقلاو «”ناييكلا طيمارش نم ولو ةروعلا رئاسب ةعانقلاو

 ءارقفلا هيلع ىرج اك ؛رابنألاو دراوملا نم طقتلي يذلا لقبلاو ءسخلا قرو نم

 ال ثيح نم قزرلا يلع ىلاعت هللا عسو ىتح ؛نينس كلذ تلعف دقل هللاوو ءنوضاملا

 نع هب ىلاعت هللا ينانغأف ؛عرزلا يف تعرش مث ؛هقيرط يف "[...] الو «بستحأ

 ءامهريغو ةماععلاو ةبجلا هنم سبلأو «يلايع توقو يتوق هنم ةنس لك نزخأف «سانلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 .شامقلا نم ةيلابلا عطقلا :ينعت ةيماع ةملك )١(

 .طوطخملاب ةحضاو ريغ ةملك (؟)
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 قيرطلا بلطو .درجتلا ةين ىلع هدنع نيميقملا ءارقفلا ىهني نأ :خيشلل يغبنيو
 ال امم رفاسملا دازك كلذو ؛مهريس قيرط يف هنم مهل دب ال ام الإ ءايندلا مهكاسمإ نع

 بايثلل قودنصو فاحلو ةحارطك ال ؛ةطيرخو نيكسو ةعصقو ةربإك هنم هل دب
 ؛ةدحاو ةلمج كلذ كاسمإ نم مهعنميف ةضفلاو بهذلا امأو «راخفلا نم راطمإو

 عمج مهدحأ رضياال ٍلئنيحو ءاًحيحص اًماطف ايندلا نع مهمطفيو مهلاح لمكي ىتح
 .لجو زع هبر نع هتلغش ام قلخلا عيمج لاومأ هدنع ناك ولو ءايندلا

 ابر هنإف ؟لايعلا لجأل الإ ايندلا كسمأ ام هنأ ديرملا ةهج لوبق نم رذحيلو
 ريغ نم ايندلا هكاسمإب اًديرم خماش نم لكو ؛هسفن ىلع اًسيبلت هنم كلذ ناك

 ىلع سيلو ؛هسفنب شاغلا وهف هتفي ملو ايندلا نع خيشلا هاهن نإ مث ؛هشغ دقف هناحتما

 نذأيف ؛نامزلا اذه يف اياوزلا ءارقف مع دق رمألا اذهو «ءيش كلذ يف هنم خيشلا

 ؛ايندلا ةبحم نع مطفي مل وهو «نيكلاسلا دشربو «نيدترملا يبري نأب هخيش مهدحأل

 نم سانلا يكتشيو «رثكأف رانيد فلألا ضرقي راصو ءابرلاب سانلا لماع ابر لب
 عيضي نأ ىلاعت هللا نم خيشلل لحي ام :لوقي «هخيش هيلع اوقاس اذإو «ماكحلا تويب

 كلمي نم تيأر دقو ءرصم يف انناوخإ يديرم ضعب نم كلذ تدهاش [ى ؛يلام
 ةقدصلا بحاص نأ ولو ؛هخيش ةيواز تاقدص نم لكأي كلذ عمو ؛رانيد فلألا

 .اًميغر هاطعأ ام اذهب ملع

 نامز ىلإ شيعن اننإ نظن انك ام هللاو :لوقي يفصرملا اًيلع يديس ثعمسو

 هتعامجو خيشلا نومهويو ءايندلا لجأل ؛ءارقفلا اياوز يف نوسبحي سانلا راص

 طرش نم :لوقي هتعمسو «موقلا قيرط بلطو ةرخآلل الإ ؛اوسلج ام مهنأ نيقداصلا

 ؛عبتلا مكحب ايندلا لعجيو «ةرخآلل خيشلا دنع سلجي نأ ءارقفلا نم قداصلا
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 .نيمآ...نيمآ ؛مهمو انب فطلي هللاف كلذ مويلا ءارقفلا سكعف

 -لجو زع هللاب لاغتشالاو ةدابعلا نع اولسك دق هتعانج ىأر اذإ خيشلل يغبنيو

 مهمه ل ةيقرت ؛ةيوازلا زبخ نم لكألا نع مهاهنيو ءمهاح صقن ىلع مههبني نأ

 نيلبقملا ىلاعت هللا ىلإ نيعطقنملل الإ ةلاصألاب هفقو ام فقولا بحاص نإ :مهل لوقيو

 تاقدصلا كلت يف هل ّقح الف «ةدابعلل اًمطقنم نكي مل نمف ءاّرابنو ًاليل هتدابع ىلع

 لكألاب هئطاب دادزي الف «ٌقح ريغب مهماعط يف ءارقفلا محازي وه امنإو ؛ةيوازلا يف يتلا

 ليق هنأ ولو «ةلفغو ًالسكو اًروتف الإ هتمه الو ءاًداوس الإ هبلق الو «ةملظ الإ اهنم

 «لكأي وه لب ؛ةدابع ىلإ تفتلي ال ةدابعلا ليلق اًنالف َّنِإ :هتايح لاح فقاولل
 ءارقف يف هلاخدإب انل ةجاح ال :لاقل ؛ليللا لوط مانيو ءبعليو ءوهليو «برشيو

 .اهنم هجرخي ناك لب ؛ةيوازلا

 حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام ةيوازلا ءارقفل ليلق لك نيبي نأ :خيشلل يغبنيو

 تشبلاو ةنشخللا بيجلا سبلو ءاقاح وأ حلملاب سبايلا زبخلا لكأو .فشقتلا نم

 لغشي ال ام كلذ وحنو «بايثلا نم دوسألا سبلو شيخلاو ةيشابكلا ةورفلاو
 ةسيفنلا بايثلاو «ةعيفرلا ةمامعلاو عيفرلا خوحلا سبل مهعنميو ىلاعت هللا نع ليصحت

 هتطايخ نعو ؛ًالوأ كلذ نمث ليصحتب مهير ةدابع نع اولغتشي الئل ؛ةدحاو ٌةلمج

 ناوخولل ةرايزلاو جورخلا ةرثكو ءاًعبار خستا اذإ هلسغو ثلاث هب بُجُعلاو ءاّينا

 مناخ

 بايث ترثكأ اذإ ةأرملا نإف مكتويب روعق نمزلي يك ءاسنلا اورم» :ثيدحلا يفو

 .لَو لاق !ى وأ "«اهتنيز بايث اوريل سانلا ىلإ جورخلا نم ترثكأ اهتنيز

 .(١58ص) «ةيدمحملا دوهعلا» :رظناو ءاذكه هيلع فقأ 1(1)
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 - رداقلا دبع خيشلاو ؛نيدلا لضفأ يخأو «صاوخلا اًّيلع يديس تيأر دقو

 اًقيقحت حلملاب اهنولسغي اوناكو «طقف رطفلا ديع يف الإ مهتمامع تولسغي ال-يخأ

 لسغي يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو «ةوق هديزي حلملا نإف ؛شامقلل ةيوقتو «ةنؤملل

 اوناك ةفصلا لهأ نأ ربخُيو «نوباصلاب انناوخإ ىلع عسون :لوقيو «حلملاب هبايث

 .مهبايث هب كلذك نولسغي

 اوسبلي نأ ةيوازلا ءارقفل يغبني ال :لوقي هتلاظ يفصرلا اًيلع يديس تعمسو

 «تانوعرلا لهأ سابل يف كلذ ريغ الو «ةعيفرلا بيجلا الو «ةسيفنلا تايرضملا

 نيرشابملاو راجتلا نم ايندلا ءانبأ ةسلاجم ىلإ اولام .كلذ اولعف اذإ ءارقفلا نإ :لوقيو

 «ةظيلغلا ةبجلا اوسبل اذإ ام فالخب ؛؟برج (ى مهتسلاجمب مهبولق تتايف «مهوحنو

 «مهتسلاجم نم رفنت ايندلا ءانبأ سوفن نإف ؛لمقلا مهيلع حبسو «شيخلاب تاقفرملاو

 مامإلا بلط دقو «مهلاوحأ يف مهتلكاشم مدعل ؛مهتسلاجم نوبحي ال ءارقفلا سفن لب

 ال ريطلا ؛نمحرلا دبع اي :ميهاربإ هل لاقف ؛مهدأ نب ميهاربإ نم ةبحصلا يعازوألا
 .ىهتنا هلكش عم الإ ريطي

 قئالعلا فذح ريقفلا ىلع بجي :لوقي هلك نانع نب دمحم يديس تعمسو

 اهنكامأ يف اهترشابم ىلإ جاتحي ريقفلا نإف ؟”ةيكماج اهل يتلا فئاظولا ىتح «ةيويندلا
 -لجو زه- هللا ةسلاجم لوط ىلع هنم ردقي تقو هل ريصيو «هيلع تقولا قيضيف

 اوقاذ مهنأل ؛دشأ لب ايندلا ءانبأك ةلفغلا يف مهدحأ ريصيو «ريخلا نع نوعطقنيف

 ماع فلأ ىلاعت هللا ىلع فراع لبقأ ول :دينجلا لاق انه نمو ءاهوكرت مث ءارقفلا قيرط

 ةغل مجعم» :رظنا .فاقوألا نم فئاظولا باحصأ بتاور وهو «برعم يمراف ظفل :ةيكماجلا(١)

 .(١108/1١)4ءاهقفلا
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 نأل كلذو ؛ماع فلألا يف هلان ام رثكأ ةظحللا كلت يف هتاف ام ناك «ةظحل هنع ربدأ مث

 تقولا ددمب اهيلع ديزيو ءاهيلع قباسلا دادمإلا عيمجل ةنمضتم ةظحل لك

 .ىهتناءمهفاف

 ؛ءارقفلا ةبحص لبق ريقفلا :مهل لوقي هلل# يوانشلا دمحم يديس تعمسو

 هلبقي الف ؛”لغزلا مهردلا مكح مهقيرط ةقرافمو مهتبحص دعبو «ةرقنلا ديدحلاك

 .ىهتنا ءدحأ

 ام ىلإ ةجاحلا يعدي نأ ريقفلا رذحيل :لوقي هتلل# رينم لا دمحم يديس ثعمسو

 نمو «ريصب دقانلا نإف ايندلا يف ٌةبحم هعمجي امنإو ؛؟بذاك هنأ لاحلاو ءايندلا نم هعمجي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هخيشو هسفن شغ دقف كلذ لثم لعف

 (ةيهإلا ةمسقلاب اضرلاو «نيقيلا تاماقم يف ءارقفلا يقري نأ :خيشلل يغبنيو

 اناتأ ام لك درو ءايندلا نع ففعتلا اندوصقم :مهل لوقيف «كلذ يف مهلوأ وه نوكيو

 نأ امإ ءاًئيش دحأ نم درن ام ولخي ال هنإف ءكلذب ةدومحملا سفنلا ةزع بستكنل ؛اهنم

 ولو ءانل لصاح وهف انل مسق دق نوكي نأ امإو ءانسوفن هعبتت الف انل مسقي مل نوكي

 ملست ال يتلا لامعلا ايادهو «سانلا خاسوأ يه يتلا تاوكزلا يسال دتري ال هانددر

 ةيدهلا كباش ىتأ نمل ههجو بيطقت مهدحأل ناكو «ةيلب ةئام اهتحتو «ةهبشلا يف

 مهسفنأ اوجيريل ؛ءارقفلا نم تاءورملا لهأ ىلع كلذ لعف نيعتيو ءاّيناث مهيلإ

 نم لثم نإف ؛مهبونذ ةلاسغو «سانلا خاسوأو «تاهبشلا لكأب خطلتلا نم مهخبشو

 ينانصو يخسو ذخ :لوقي نم لثم ؛كباحصألو كل يتاكز ذخ :خيشلل لوقي

 )١( ؛طيسولا مجعملا» رظنا .شوشغملا مهردلاك حبصي هنأ دصقي وهو «شغلا:لغزلا )1/ 87١(.
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 يف هلوقب عك هللا لوسر كلذ ىلإ راشأ اك ؛مهبولقو مهادبأ هب خطلتو «يقاصبو
 .0ايمحح لآل الَو دمي لت ال امّئإَو ءٍسَّْلا ُحاَسْوَأ يِه اّنإ) :ةقدصلا

 ؛لوبو طئاغ نم ناسنإلا تالضف رئاس لمشي خسولاو :ةمئألا ضعب لاق

 .ىهتنا ءفرعلا يف حيبقلا نع ينكي ناك لي هنكلو

 امك ؛ةيحورلا ثيح نم هلآ لمشيف «دمحم لآل الو» :ثيدحلا يف هلوق امأو

 لوسر مادخ نم ءارقفلا نأ كش الو «”(ْيِقَت ٍنِمْؤُم لك دج ّلآ» :ثيدح هيلإ راشأ

 .مهنم موقلا ىلومو «هتنس مهعابتا ةرثكل هو هللا

 :يَو هللا لوسر لاق :لوقيو «ةاكزلا نم لكأي ال يسرافلا ناملس ناك دقو

 سانلا خاسوأ نع هَّزنت ريقف لكف ؛هب يسأتلا بابل اًحتف "(ِتْيَبْلا لْهَأ اَنم ْناََس»

 ةرثكب صقنيو «حبقلا يف ديزي خسولا نأ ىفخي ال مث «تيبلا لهأ كلذ يف عبات وهف

 سانلا نمف ؛هبسكو ءاهبحاص معطم بيطو «اهتلقو ؛ةقدصلا كلت يف يتلا ةهبشلا

 هبسك هبشي نم مهنمو «مئاهبلا ثور هبسك هبشي نم مهنمو «طئاغلا :هبسك هبشي نم
 .ثيغاربلا مد ىلإ بابذلا ٌميِنو ىلإ اذكهو «ريفاصعلا ُقْرَد

 «تالماعملا يف شغي نم لام ملع :لوقي هكلل# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 «ةلماعملا يف حصني نم لام مكحو «طئاغلاو حيقلاك ؛متارحلاو ةوشزلاو ابرلا لكأيو

 ال قذاحلاو :لاق ؛مدلاو لوبلاك ؛لطابلاب سانلا لاومأ ذخأي نم ىلع عيبي هنكلو

 نأ الإ .سبلم الو لكأم يف صالخ ريقفلل يقب ام :لوقي ناكو «كلذ لثم هيلع ىفخي

 .(97 /1/) يقهيبلاو «(08 /؟) يئاسنلاو «(7/1/) ملسم هاور )١(

 )١9/١(, ؛ءافخلا فشك» يف ينولجعلا هركذ (1)

 ١١(. /7) (ريبكلا» يف يناربطلاو )5١7/١(« «كردتسملا» يف مكاحلا هور (”)
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 ذإ نم ىلع عيبيف هتفرح يف حصني هنأ ريدقتب فرتحملا نإف ؛رطضملا ةجرد يف نوكي

 اذإ تاهبشلا باحصأ مهارد نوديري الهلا ءاش نم الإ نآلا ةقوسلا رئاسو راجتلا

 .ىهتنا ؛ةطساو الب ملظلا فئاظو

 رضي اى هب ملعي ل ولو ؛هلكآ رضي مارحلا لكأ :لوقي 5# يروثلا نايفس ناكو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ىهتنا «هلكآ هب ملعي مل ولو «مسلا

 ناك نإ الإ هنم هبرقيو «ءارقفلا نم اًبحاص وأ اًبيقن ذختي الأ :خيشلل يغبنيو

 مكح خيشلا مكح نإف ؛هتريرس خيشلا نم هبرق كش االإو ,ءقدصلاو ةيبرتلا لبقي

 «سانلا أ ةشحاف ءوضلا يف لمع نم لكو ءاطوح عاقبلا ىلع رونت يتلا ةليتفلا

 برق نم رتس فشكي الف هل ةيزم ال ناك اهبر هنإف ,خيشلا ريغ نم برقلا فالخب

 مكدحأ ناك نإ الإ .مكخيش نم برقلا اوبلطت الو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛هنم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةليذر لك نم حراوجلاو بلقلا رهاط

 «سانلا نيب ركشلل اًيلط هدنع ةيوازلا ءارقف جرخيو «هفويضو هبكارمو هسبالمو

 ءايحلا بلغت ةيوازلا ءارقف :ينعي- اوناك نإ امهيسال دوجلاو مركلاو ءاخسلاب هفصوو

 ىطعأل خيشلا فصنأ ولو «"لوُلُعلا نم دودعم كلذ لثم نأ كش الو ؛خيشلا نم

 مهالولو ءابب داطصي يتلا هكبش مهنأل ؛ةيوازلل ةلخادلا ةريثكلا ايادحلا عيمج ءارقفلا

 .اًبيرق هطبرم ا ةريثكلا ايادملا كلت هيلإ دحأ ىدهأ ام

 يف حاحصملا) .ماَع ُلاَلِْإْلاَو ًةَّصاَت مَتْمَملا يف َلوُلُمْلا َنأ الإ «ةئايجلا :ُلاَلْغِإْلاَو ُلوُُعْلا :اوُناَق )١(
 .(يلغ /ةغللا
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 اًئيش داطصي نأ ةيوازلا خيش رذحيل :لوقي هنللا# نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 وأ دقن وأ حمق نم هيلإ لصو اذإ هب مهملعي ال مث ؛مهملع ريغ نم ءارقفلا مسا ىلع

 الو اًرامح هب يرتشي الو ءاعرز هب عرزي الو اراد هب رمعي الو ؛ءكلذ وحنو بايث

 نأ دب الو ؛هدي نم ةكريلل ةقحمم هلك كلذ نإف ؛هلايع الو هدالوأ هب وسكي الو ءاّسرف

 ءارقف كلذب ملع نإ اميسال ؛ترج ام هئيواز قزر لقيو هل ةبوقع نويدلا هبكرت
 ؛ابب صصخت هنأب ءارقفلا مسا ىلع اهذخأ يتلا ايادهلا كلت بحاص اوملعأو «ةيوازلا

 .ّرم |ك ىرخأ ةيواز ىلإ هتقدصو هتيده لوحي هنإف

 ال كلذكو ههتيب يف هب دقويل ةيوازلا تيز نم اًئيش ذخأي نأ نم خيشلا رذحيلو

 هيف لهانتي امك ؛اهريغ وأ ةميلولا تقو هتيب يف هشرفي اًئيش ةيوازلا رصح نم ذخأي

 .سانلا نم ريثك

 لب ؛يلاوج وأ اًحومسم وأ ؛ناطلسلا لام نم اًبترم لبقي نأ, نم اًضيأ رذحيلو
 مهعطقي هنإف ؟كلذ ىلع هنوعبتي ءارقفلا ناك اذإ ءكلذ لثم نع ففعتلا هيلع بجي

 ناطلسلا دنج :لوقيو «هدري نأ كلذ هيلع اوضرع اذإ هل ىلوألا ناكو ءقيرطلا نع

 يف عقت ال هنإف «ينم ىلوأ مالسإلا ةضيب نومحيو «ديراجتلا يف نورفاسي نيذلا

 نرقلا نم لوألا فصنلا لئاوأ مهانكردأ نيذلا خياشملا هيلع ناك اك ؛مالسإلا

 نأب ؛اهءارقو رصم ءايلوأ نم اًخيش نيسمحو ةئامهللا دمحج تكردأ دقف «رشاعلا

 هللا يضر ءاًدهزو اًعروت هلبقي ال ءاّبترم وأ اًحومسم هيلع رمألا ضرع اذإ مهدحأ

 .نيعمجأ مهنع

 نم لجس يف مهناوخإ نم دحأ ةلز اوبتكي نأ ؛ةيوازلا ءارقفل يغبني ال كلذو

 داحآل رتسلا مهنأش نم نأل ؛كلذ وحنو «لغز لمع وأ «ةقرس وأ ءاهيف عقو ةشحاف
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 وأ «رضحم ةباتك يف ببسي نمو ؟مهخيش باحصأو مهاوخإل فيكف «نيملسملا

 «صخشلا كلذ مصاخ نم لك ددعب مئإلا هيلع ناك «ةلز يف عقو نمل لجس ةباتك

 نم ردقب «ةكيتملاو ةءوسلا فشكل هسفن ضرعو «نامزألا رمم ىلع لجسلا فشكو

 ردقب ؛مثإلا نم ةرم لك لجسلا فشك يف هيلع ناكو «لجسلا كلذ ىلع فشك
 ؛ةبيصملا رجأ يف درو ام ريظن «ىلوألا هتكيتهل ةلزلا كلت يف عقو موي هل لصاحلا مئثإلا

 رجألا نم هل ناك ءاعاجرتسا امل تذخأف ءاهدهع مداقت دعب اهركذت نم لك نأ

 لهأو نيطايشلا الإ تاءوسلا فشك يف عقي الف ةلمجلابو ءبيصأ موي ةرجأك

 «مكايإ مث كلذ لثم نم ناوخإلا اهيأ مكايإف ,نمؤملل مهتوادع ةرثكل ؛مهترضح

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 الو ؛نيرواجملا نم هتعاط نع جرخي نم رجز يف غلابي نأ :خيشلل يغبنيو

 برقت مدعك ؛نيرواجملا نم هريغ ىلع ررض كلذ نم داع نإ |ميسال ؛كلذ ين لهأتي
 ؛هتعاط نع جرخ يذلا رواجملا كلذ عم هل ىرج ام ىلع اًسايق ءكلذ دعب مهنم دحأ

 نارفكو «ماعطلاو زبخلا يف ةرصاقملا باب هناوخإ ىلع دحأ حتفي نأ داسفلا رثكأو

 ماد امو ءرفكت نيح ةمعنلا لوحي ىلاعت هللا نإف ؟خيشلا دي ىلع اهارجأ يتلا هللا ةمعن

 داصرملاب سيلبإ نكلو «مهيلع ةدلخم ةمعنلاف ؟مهيلع ىلاعت هللا ةمعنب نيفرتعم ءارقفلا

 يف نعطلاب ءارقفلا دحأل سوسويف «ةميظع ٌةحامسو اًريثك اًريخ هيف ىأر ناكم لكل
 نم نائيرب |هنأ لاحلاو ؛ءارقفلا قح نالكأي امهنأب |هنومهتيو «ألثم يباجلاو خيشلا

 سلاجملا كلت لطبتو «مهلمش تتشت ؛مهنع ةمعنلا كلت ىلاعت هللا لوحيف ءكلذ

 ؛مهجرفو مهنطبل اهلك مهتمه ريصتو «ةشقانملاو «ملعلاو «ركذلا يف ممل تناك يتلا

 هماقأ نم لك ىلعو ءمكخيش ىلع ضارتعالا باب اودسو ناوخإلا اهبأ كلذ اولمعاف

 ةايح يف ريسلا ءودهو حصنلاو ركذلا سلاجي اومنغتساو «هريغو يباج نم مكيلع
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 نإ هللاوو ءدهاشم وه امك ءارقفلا اياوز نم تلق دق مويلا تاريخلا نإف ؛مكخيش

 رئاس نم رسكتو عّدصت يذلا «ءاملا "راغيتلاك نآلا انتيواز يف يذلا ريخلا مكح

 هبلق نم ناسنإلا نيد جورخ نع ةيانك وه يذلا اهنم ءاملا رخي وهو «بناوجلا

 نإف ؛ديدش ربص ىلإ ريخلا ىلع مهلك ةيوازلا ءارقف عمج ديري نم جاتحيف ؛هدسجو
 .اهل ماود ال ةراعتسم رومأ وه [منإ ريخلا نم هنولعفي ام عيمج

 خياشم نم ديري نم مكح :لوقي هتلا# صاوحلا اًيلع يديس تعمس دقو

 اودهاشو «جحلا نم اوعجر اذإ جاجحلا مكح ؛ريخلا ىلع هباحصأ عمج نآلا اياوزلا

 نأ اًدحأ بلط ولو ؛ٌةرورض هريغ لامج عم هلامج ريطقت كرتي مهدحأ نإف ؛مهناطوأ

 .ىهتنا «هايإو وه مصاختيو «هفلاخي اهرطقي

 ىمسم نم هيلع نوردقي ام الإ هلهأ نم بلطي ملو ءنامز فرع نم لقاعلاف
 .ةماقتسالا

 نم بلطي نأ ةيوازلا خبش رذحبل :لوقي يفصرملا اًيلع يديس تعمسو
 يف هتعاط نع مهنم دحأ جرخي ال ثيحب ؛هتعاطو هرمأ تحت اونوكي نأ مهلك اهئارقف

 لاق لب .هموق قح يف كلو دمحمل ىلاعت قحلا هلعجي مل رمأ كلذ نإف ,تاقوألا نم تقو

 :ءاسنلا) © اَنْيَصَعَو انَمِهَم 9 :مهضعبو «(186 :ةرقبلا» © اَنَعْطَأَو اَمْعِمَس 9» :مهضعب

 :تلصف) 46 كو اَنناداَم ةْفَو هيل اوْعَس امم ربِ ف اًنبولف ْاوُلاَكَو 3» :لاق مهضعبو «(4*

 اًفطلو ةسايس قلخلا مظعأ هنوك عم «ة# هللا لوسرل حصي مل اًئيش اذه ناك اذإف «ه

 ؟ةمألا داحآ نم وه نمب فيكف «ٌةقفشو ًٌةمحرو

 .سبدلا رصع يف لمعتسي راخفلا نم ريبك ءاعو )١(
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 هيلع وه ام ىلع رمألا نطاب يف دوجولا ريرقت هللاب ملاعلا ىلع بجي :اولاق دقو

 انآ اَنِْشَوَلَو 9» :ىلاعت لا لجو زع هللا ملع يف قبس امل ةقفاوم ديعسو يقش نم
 2 رس مر ه2 سس ره ا ا .ءل هش
 « يعم سائلا ٍدَّنِجْلا بم منهج ّندَلَمْأَل م ُلوَقْلا ّنَح نكلو اهنده نيف لك

 مهلك نوعيطي مههأ هتعامج نم بلط خبش لكف «تايآلا نم اهوحنو (1 :ةدجسلا)

 ناك نإو ملعلا هب قبس ام ةضراعم نم كلذ يف ام عم لاحملا مار دقف ءانطابو اًرهاظ:

 .مهفاف ؛ملعلا هب قبس ام اًضيأ ضراع ام

 ؛نافرعلا ماقم يف لجرلا لمكي ال :لوقي هقلا# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 الو رهق هب هل لصحمي اًئيش دجي الو ؛رودقم لكل حرشنيو «هللا دازم هدارم ريصي ىتح

 سوفنلا ىلع سيل هنإف ؛ةرخآلا لبق ايندلا يف ميقملا ميعنلا ةرضح لخدي كانهو «قتي

 لماكلا طرش نم نأ ىلع انمدق دقو «ةيناسفنلا اهضارغأ ةفلاخم نم اهيلع دشأ ءيش

 اذإ سفنلا ذإ ؛ريخلا نم هل بلطت [يف هسفن ةقفاوم هيلع بجي ماقم ىلإ لصي نأ
 فلاخ دقف اهفلاخ نمف «هب هلوسرو هللا رمأ اب الإ ءاهجاص رمأت ريصت ال تنأمطا

 .هلوسر رمأو هللا رمأ

 ريصي نأ :ريقفلا لاك ةمالع نم :لوقي هللا# نيدلا لضفأ يحأ تعمسو

 ثيح نم اهترارم قوذيو «ةمكحلاو ريدقتلا ثيح نم ةيهلإلا رادقألا عيمج ىلحتسي

 لماكلاو «نيع درفب رظني روعأ نيئيشلا نيذه دحأب لئاقلاو فيلكتلاو ءبسكلا

 .ىهتنا «ةقيقحلاو ةعيرشلا ينيعب رظني

 هدابعلا ىلع يصاعلا ريدقت يف ةمكحلا نع ثحب نم لماكلا :لوقي ناكو

 دمحلاو ,كلذ لهج نمأل ؛ردق ام هدابع ىلع هب ىلاعت هللا ردق يذلا بيشلا فرعو

 .نيملاعلا بر هلل
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 قيرط هل اورصتخي ملف «ةميلو ىلإ مهاعدو .هيقف راج مهل ناك اذإ ءارقفلا يغبني

 كنقح يف انريصقت نم هيلإ بوتنو «ميظعلا هللا رفغتسن :انلك لوقن :نولوقيو «رذعلا

 مهأ وه اب نولوغشم نحن :نولوقيو «هيلع ةجحلا دحأ ميقي نأ اورذحيلو «يخأ اي
 :لاوحألا نم ءارقفلا هيف ايف هل قوذ ال هيقفلا نإف ؛كتميلو روضح نم

 نأ مهدحأ رذحيلو «كلذ ريغو «ةبقارملاو «”موجحلاو «"ةداوبلاو «”مالطصالاك

 هللا ةسلاجمب زوفتو ًءاسمو اًحابص هللاب ركذ سلجم رضحت مل تنأ ءيش يألف :هل لوقي

 بصعتب «لضفأ هيف وه ام نأ ىلع ةلدألا ماقأ |مبر هنإف ؟راهنلاو ليللا يفرط ىلاعت

 .”هيلع ةجحلا ةماقإ ىلإ عجري لو ءسفن طحو

 ديعلاب كلذ ماد نإف ؛هناطلس تحت نكسيف بلقلا ىلع دري ِهَلَو تعن وه مالطصالا :يناشاقلا لاق )١(

 راص ىتح «ًاللط الو ءأنيع الو «أرثأ الو ءأيسا هنم قبُي ل ثيحب ؛هسح نع هذخأو ؛هسفن نع هبلس ىتح

 ماكحأ هيلع يرجي ال اذهلف «راثآلا وحمم وهف كلذك دبعلا ماد ايف ءاهرسأب تانوكملا نع ًابولسم
 هنم ءيش ريغ نم هيلع يرجي اب دَرُي نأ الإ مِهّللا .فيرشتب صخي الو ؛نيسحتب فصوي الو «فيلكتلا
 .ةيآلا (ٌدوُقُر ْمُهَو اًظاَقْأ ْمُهبَسحَتَو) :ىلاعت لاق .ًافكصم قيقحتلا يفو «ًافرصتم قلخلا نونظ يف نوكيف

 .حرت بجوم امإو «حرف بجوم امإ «ةلهولا ليبس ىلع بيغلا نم كبلق أجفي ام :يريشقلا لاق (1)

 .كنم عنصت ريغ نم ؛تقولا ًةوقب بلقلا ىلع دري ام :موجه لاو :يريشقلا لاق (5)
 مجاوهلا هفرصتو «هداوبلا هريغت نم مهنمف .هفعضو دراولا ةّرق بسح ىلع عاونألا يف فلتخيو
 4١(. ص )١/ ةيريشقلا ةلاسرلا .تقولا تاداس كئلوأ .ةوقو ًالاح هؤجفي ام قوف نوكي نم مهنمو

 ةبيرغ ءاسأب اهومس يتلا مولعلا يهو :-ىلاعت هللا همحر-يدرورهسلا لاق :فئصملا خيشلا لاق (5)

 ركسلاو «ديرجتلاو «راتتسالاو ٍلجتلاو موجه لاو ةداوبلاو ةقرفتلا وأ عمجلا وحن اهيلع اوحلطصا

 اهريغو «يريشقلا ةلاسر» يف روكذم وه امم كلذ وحنو ءاقبلاو ءانفلاو «تابثإلاو وحملاو ءوحصلاو

 ناكو «مهفاف قاذ نم الإ اهفرعي ال اهنوفرعي ةيبلق تالماعمو ءابنودجي لاوحأ ىلإ ةراشإ اهنأ اهلصاحو
 ملعاو ءاهريغ يف دجوت ال يتلا قيرطلا لهأ صئاصتخ نمو «ىلاعت هللا رارسأ نم اهنأل ؛اهزمر مزحلا نم
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 ةسلاجم نم ركذلا ٍةرمب هيف نوكي ال :لوقي هللا# صاوخلا يلع يديس ناك دقو

 «مهتالماعمو مهتادابع حيحصت يف ةمألا ىلإ هتعفنم يدعتب هيلع ديزيو «ىلاعت قحلا

 نم لضفأ وه سيلف ىلاعت قحلا ةدهاشم نع ةلقف ؛هعم لصحي ملعلا ناك اذإ امأو

 .ىهتنا ءركذلا

 بر هلل دمحلاو «هب اولمعاو «ناوخألا اهيأ كلذ اوملعاف سيفن مالك وهو

 .نيملاعلا
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 مهتادارمو مهتداشإو اهزومر يتلا موقلا تاراشإ فرعي قيرطلا يف هعضي مدق لوأ نم قداصلا ديرملا نأ

 يف هتعلاطم وأ هل دحأ ميهفتب الإ اهب دارملا مهفي لو ءقيرطلا لوخد ىعَّذا نإف ءامل حضاولا هنأك ىتح اهب

 ءاًدج عفان هنإف قلخلا اذه يف اولمأتو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «قيرطلا بلط يف قداص ريغ وهف باتك

 .انقيقحتب [1؟ 5ص ةيلوبتملا قالخألا] .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 كرر





 .نيماج نما اجلا

 مهقالخأو ةيوازلا ءارقف بادآ نم ىرخأ ةلمج ركذ يف

 هتيوازل رباكألا نم دحأ وأ ناطلسلا بتر اذإ خيشلل يغبني هنأ يخأ اي ملعا

 ؛نايمعلا نم هيلإ سانلا جوحأ يف كلذ فرصي نأ اًحومسم مهل جرخأ وأ هاّبترم

 وه ناك نإو ءاّيسح وأ اًيعرش اًرجع بسكلا نع زجاع لكو ؛لمارألاو «ناجرعلاو

 .ءارقفلا ةوسأ هنم اوذخأ كلذل نيجاتحم هدالوأو

 «ةدابعلاو ءكسنلا هراهظإ دعب «كلذ لثم يف ناطلسلا ةعامج لأسي نأ رذحيلو

 ؛ةدم هنم قفني لأس ام هوطعأ اذإ مث ؛ءارقفلا ىلع هدي لخد ام لك قافنإو «عروتلاو

 هسفن ىلع هنم قفني ريصيو «ءارقفلا نامرح ىلإ هنيب لوحيو «ناطيشلا هضرتعي مث

 ؛ةسيفن اًيايئو اًمداخو اًسرف هل ذختيو «ناتسبلا هب سرغيو اًرود هب ينبيو ؛هدالوأو

 لايعلاو هنع كلذ ءارقفلا ةعاشإ نم هل دبال مث ؛ةديدع هوجو نم مارح كلذ نإف

 ةيقب يفو هيف مهداقتعا لقيو «بترملا كلذ ىلإ هتباجإ ىلع نومدنيف «مارحلا ىلإ رمألا

 :لوبنطسإ يف كلذ عقو (ى ؛رخآ صخش ىلإ هنع بترملا كلذ اولوح امبرو «ءارقفلا

 ؛خيش ةيواز باب اوقدف «هباحصأ نم ةثالثو وه اًركنتم ناطلسلا جرخف
 ءاحلمو سباي زبخ ضعب مه جرخأ مث ؛اوربصا :لاقف «نوناعيج نحن :هل اولاقو

 ؛ناطلسلا ةكربب ريخب نحن :لاقف ءاًئيش كل بتري ناطلسلا ملعب روتسد :هل اولاقف

 «نيباصنلا ضعبل ىرخأ ةيواز اوقرطو «هوقرافف كلذ ىلإ مهبيجي ملف هيف اوزجعف
 زرأو موي لك منغلا نم نافرخ ةعبرأ هتيواز ءارقفلو هل بتر دق ناطلسلا ناكو

 «ناطلسلا كلذ غلبف مهعنم مث ؛ةدم كلذ نم نيدراولا معطأف كلذ ريغو ءًلسعو
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 انأ :لاقو ءءاشعلا دعب ةيوازلا ىلإ ىتأو ءاراكعو اًقيربإ هل ذخأو «ةعقرم هل سبلف

 ربخأ راهنلا ةركب :لاقو هيلع ناطلسلا حلأف «ءيش اندنع ام :اولاقف «ناعيج

 ةيشواجلا ضعب ناطلسلا رمأف ؛ءيش اندنع ام هربخت ال وأ هربخت :هل اولاقف «ناطلسلا

 «ناطلسلا ةعامج نم انأ :مهل لاقف «ءاشع الب هودر نأ دعب «ةيوازلا كلت ىلإ يتأي نأب

 «ناطلسلا كلذب ريخأف ءائول اذكو اذكو الو اًولح هل اوجرخأف ءاشع الب انأو

 لوبنطسا نم جورخلاب باصنلا كلذ رمأو ءرخآ خيش ىلإ مهنع ماعطلا كلذ لوحف

 .ماودألا ةاضق ضعب ينربخأ اذكه ؛لوألا خيشلا هناكم نكسأو «جرخف

 ام ءارقفلا طعأو «تاهبشلاو مارحلا لكأ تبنتجاو «خيشلا اهيأ كلذ ملعاف

 لك ةيوازلل اوبتر اذإ اك ءكلذ يطعت ةيرقلا تناك اذإ |ميسال ؛مهمسا ىلع هتدطصا

 كلذ لثم ىطعي امنإ ؛عنميو عمجي دحاول ىطعي ال كلذ لثم نإف ؛اًمصن نيرشع موب

 رخآ كلذ ىلع مالكلا انطسب امك ؛مالسإلا ةضيب يمحيو «ديراجتلا يف رفاسي ريمأل
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىربكلا دوهعلا

 ةملظلا ذخأ نم هيمحي نأ :ةيوازلا فقو ىلع رظانلا وه ناك اذإ خيشلل يغبنيو

 ؛ةرورضلا دنع الإ اًئيش اهنم كسمي ال ءايندلا يف اًدهاز نوكي نأب كلذو «هنم اًئيش

 ةيلعفلاو ةيلوقلا يصاعملا رئاسل اًبنتجم نوكيو «مهريغو ةالولا نم هءاج ام لك درو

 سبلم يف هنم ءىشب ءارقفلا نع صصختي الأو «ةنطابلاو ةرهاظلا «ةيرطاوخلاو

 ؛ةيعرشلا هقرافم يف هعيمج هقفني نأو «كلذ ريغ وأ بكرم وأ ,حكنم وأ «لكأمو

 فقو ىلاعت هللا ىمح كلذ لعف «نمف هل طرش ام ريغ يف اًئيش هنم فرعي ال ثيحب

 نم ٌدضلاب ناك نم امأو ءفوخلا دشأ هللا لضفب هنم اوفاخو «ةملظلا رئاس نم هتيواز

 .هريغ نع ًالضف هسفن ةيامح ىلع ردقي الف ءكلذ
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 الف ةرخآلا لهأ امأو ءايندلا لهأ ىلع الإ ةملظلا طلس ام ىلاعت هللا نأ حاضيإو

 خياشمو «فاشكلا ذخأو «ةرخآلا لهأ نم هنأ ىعدأ نمو «طيلست مهيلع عقي

 فايرألا نم اهيلإ ةلخادلا ايادملا نم وأ «ةيوازلا فقو نم اًئيش نوسكاملاو «برعلا

 خياشم ضعب يف دهاشم وه [ى ؛ايندلا ءانبأ نم وه انإ قداصب وه سيلف «الثم
 نأ هنم بلط و «ءارمألا ضعبل ّلُذ برو ؛هفقو بلاغ اولكأي ةملظلا نإف ؛اياوزلا

 ءانبأ نم خيشلا نأ ردق نإو «ةياحلل خيشلا كلذ قاقحتسا مدعل ؛ردقي ملف هعمجي

 (ى ؛اهئارقف قاقحتسا مدعل وهف ؛هتيواز فقو يف ةالولا هضراعو «ةرخآلا ايندلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عباسلا بابلا يف هحاضيإ أيس

 :خيشلل يغبني :لوقي يوالزنملا حلصم نب ميلحلا دبع خيشلا يديس ثعمسو

 ؛ايندلا يف دهزلاب كلذو «نيساكملاك ةملظلا نم اهيلإ ينأي امو «هتيواز فقو يمحي نأ

 نم دبال ءاهئارقف قاقحتسا مدعل كلذف ؛اهتاحل ةملظلا نم دحأ ضرعت مث دهز نإف

 -لجو زع-- هبر نع ًالفاغ «سانلا يف اًضارقم «ةدابعلا ليلق مهدحأ نوكي نأك كلذ

 اًيْنُد َي» :لجو زع هللا لوقي راثآلا ضعب يفو «ملع الو ركذ الو نآرق ةءارقب دبعتي ال

 .ىهتنا ”(هيِوِدْخَتْساَف كَمَدَحن ْنَمَو يمدخاف ىِنَمَدَحح ْنَم
 7 هر

 ثتشو «ءيش يف هللا نم سيلف ايندلا همه حبصأ نم» :حيحصلا ثيدحلا يفو

 نمو هل مسق ام الإ ايندلا نم هتأي مل مث ؛هينيع نيب هرقف لعجو «هتعيض هيلع هللا
 يهو ايندلا هتتأو «هبلق يف هانغ لعجو هلمش هيلع هللا عمج ةرخآلا همهو حبصأ

 ةدابعب اولغتشاو هِي مكيبن داشرإ ناوخألا اهبأ كلذ اوبلقاف ؛لاق اى وأ "«ةمغار

 .هجيرخت مدقت )١(

 , هوحنب (1159/0 /؟) هجام نباو ((85 /1) يمرادلاو «(547 /4) يذمرتلا هاور )١(
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 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةرخآلاو ايندلا ريخب اوزوفت مكبر

 «مهنايدأ ىلع نيمأ هنأل ؛مهخيش ةراشإ نع اوجرخي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 «مهموي ْق مهتجاح نع ةدئازلا ايندلا عمج نع مهاهن اذإف ؛مهايند نع ًالضف

 .هنع مهابن ام بانتجا بدألا نمف مهماع وأ ءمهرهش وأ «مهتعمجو

 :لوقي يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك :لوقي هل# صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 هتمأ نم نيقيلا ءافعضل اًعيرشت ؛هماع توق رخدأ هنأ هلي هللا لوسر نع انغلب ام رثكأ

 مههبشل ؛ةنس ةقفن ىلع ديزي ام ايندلا نم مهدحأ نزخي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيف

 ةفصلا لهأ نم صخش رازإ ةرجح يف دجو كلو هللا لوسر نأ درو لب ؛ةفصلا لهأب

 .”(راث ْنْم ِناَتيَك١ :لاقف «نيرانيد

 ةدايع نع اوربدي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبني :لوقي صاوخلا خلع يديس ناكو
 نأل ؛مهقازرأ مهيلع رسعي ةدابعلا ن< مهرابدإ نإف ؛راهن وأ ليل نم ةعاس يف مهبر

 .هندابع ىلع ًالبقم ناك نمل الإ قزرلا ليهست نمض ام ىلاعت قحلا

 ا صخقني اهعقوو ةيوازلا قزر نإ :لوقي هتلخ# نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 هفقو عير نأ راظنلا نم بلط نمف ءاهفئاظوو اهرئاعش نم هب اوّلخأ ام ردقب ةنس لك

 هعير نم هيلإ يتأي وأ ءاهلك مهفئاظو يف اوّدسي نأب نيقحتسملا رمأيلف ؛ًالماك هيلإ يتأب

 عير ناك اذملو ؛رشعلا لإ اذكهو «فصنلا مكحب اهيف اوراس نإف :انلق «.فصنلا

 ملسي الف ءمهريغو «برعلا خياشمو «فاشكلا ىلع بهذي نآلا ىلإ فاقوألا بلاغ

 يف نآلا فاقوألا قزر جارخ نأ عم «مهفئاظو نم هورشاب ام ردقب الإ نيقحتسملل

 )١( «نيبلاطلا ةضور» يف يوونلا هركذ )١/517(.
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 نيرشابملاو راظنلا اهلكأي لب «نيقحتسملا كباوج يف رثأ ةدايزلا كلتل ىرن الو «ةدايز

 ثخ موي لك «مهيلع فقاولا طرش اياوزلا ءارقف ضعب تيأر دقو «مهريغو

 0 أرقي دحاو راص نأ ىلإ هورصتخاف ؛بورغلا دنع ةليل لك هنومتخيو «هنوؤرقب

 أ وه لك 9 :ةءارق هولعج مث ءرصعلا دعب أرقت ةعبر هولعج مث ؛موي لك متخلا
 هللا منمف نآرقلا ثلث لدعت اهنإ :اولاقو «تارم ثالث ةليل لك ١( :صالخإلا) * رح

 نيعبرأب اهفقو نم ةهج رجأتسا اًصخش تيأر ينأ عم «ةيوازلا قزر نم ةكربلا ىلاعت

 وأ نآرقلا أرقي اًسلاج اًدحاو اًصخش اهيف نآلا دجت الو «ةدحاو ةنس يف فصن فلأ

 ةدابعو ؛مكفئاظوب اوموق ناوخإلا اهبأ مكيلع هللابف ءاّسلجم هللا ركذي وأ «ملعلا

 نم الو «دوقولا تيز نم اوقرست الو «ناذألا ةبون الو عابسألا اورصتخت الو ؛مكبر
 كلذ نإف ؛اهفقو نم ءيش يف اونزخت الو ؛مكجاجد هنم اوفلعت الو «ءارقفلا حمق

 .برج [ى ةكربلل قحمم

 ماعطلاو زبخلا نم ءارقفلا عبش اذإ :لوقي هللا# نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 ةرثكل قازرألا مهل ترسيتو «مهبولق تقر اوعاج اذإو «قازرألا مهيلع ترسعت

 نسال نإ كا :ىلاعت لاق ؛مهتيدوبعل اًراهظإ مهقازرأ بلط يف ٍلئنيح مههجوت

 أب هانغ لاح هتيدوبع فصو نع جرخي :يأ (0 - ١ :قلعلا) * 1 قفتشأ همز نأ 0 مط

 لوسر راتخا انه نمو «كلذب هبر نع لفغو «بايئلاو .تاوقألاو .دوقنلا نم هنزخ

 لآ قزر لعجا مهللا» :لاقو ءايندلا نم للقتلا هتمأو «هباحصأو هتيب لهأل ب هللا

 هرقفل اًرهظم هبر ًالئاس مهدحأ نوكيل كلذو ؛"«اًافك» :ةياور ينو «0اًنوق دمحم

 )١( ملسم هاور )1/ ١/7١0781/4( 01(: هجام نباو )١7"81/ /1(( دمحأو )5/ 15 5( .

 . (4ا/1 /1) ؛ءافنللا فشكا يف ينولجعلا هركذو ((10 4 )١5/ «هحيحصا" يف نابح نبا هاور (؟)
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 دعب الو ؛ءاشعلا دعب ءيش هنم لضفي ال يذلا وه :فافكلاو توقلاو «هيلإ هتجاحو

 «رثكأو هماع توق مهدحأ نزخيف ءاياوزلا خياشم بلاغ هلفغأ دق رمأ اذهو ؛ءاشعلا

 .ةملظلا ناوعأو نيرشابملاو راجتلا نم ةلفغ رثكأ ريصيف

 امههدحأ يرتشي نأ نيدم يديسو :دهازلا دمحأ يديس قلحم نم ناك كلذلو

 اهتالآو تاوقألا نم نزخي الو ءموي لك كلذ وحنو ؛بطحلاو «جريسلاو «قيقدلا

 كلذ انغلبو موي لك مهتارقأ ليصحت يف هللا ىلإ نيهجوتم |هتيواز ءارقف ريصيل ؛اًنيش

 يديسو «يمجعلا فسوي يديس نعو «هتذمالتو ٍلذاشلا نسحلا ىبأ خيشلا نع
 «ءارقفلا اهيأ كلذ اولمعاف ه5 رخدي الو دري الو لأسي ال ناكف ؛”يعافرلا نب دمحأ

 لاوحأ حرشو قيرطلا مولع يف ةسائرلا هيلإ تهتنا نم «يعافرلا دمحأ يديس ريبكلا ثوغلا وه )١(

 ذّملتو «ةريثك ةعامج هتبحصب ٍجّرختو ؛حئاطبلاب نيديرملا ةيبرتب رمألا فرع هبو «مهتالزانم فشكو «مرقلا
 لهأ ناسل ىلع لاع ريثك مالك هلو ؛هرارسأ كلمو «هلاوحأ رهق نم دحأ وهو ءنوصخي ال قئالخ هل

 يف قهاش ىلعأ نانس هل بصُن ول يذلا وه :لاقف نكمتملا لجرلا فصو نع لئُس يذلا وهو «قئاقحلا
 .هترّيغ ام ةيناثلا حايرلا تّبهو «ضرألا

 ,ك هللا ىلإ نيقداصلا مدق لوأ وهو «ةيئسلا بتارملاو ةيضرملا لاوحألا ساسأ دهزلا :لوقي ناكو

 ءيش هل حصي مل دهزلا يف هساسأ مكحي مل نمف ؛هللا ىلع نيلكوتملاو «هللا نع نيضارلاو «هللا ىلإ نيعطقنملاو

 لك نم شحوتساو «هركذ اًمصوم «هتراهط تلمك دق ٍدبعل الإ نوكي ال هللاب سنألا :لوقي ناكو .هدعب ام

 فوخلا معط ٍدجو نع ذخأف «سنألا قئاقح رحب هدروأو «هب هللا هسنآ كلذ دنعف «ىلاعت هللا نع هلغشي ام

 ىلإ فاق نم اطخخ ولو «لضفأ هتوكس ناك تافصلاو تاذلا يف لجرلا مّلكت ول :لوقي ناكو .هاوس امل

 لاقو يناصوأ يبونرخملا كلملا دبع خيشلاب ٌريغص انأو تررم امل :لوقي ناك 4و .لضفأ هسولج ناك ٍفاق

 فرعي مل نمو «حلصي ال لشكتمو «لصي ال تفتلم :لاقف «معن :تلقف «كل لوقأ ام ظفحا ,دمحأ اي :يل

 ام :لاقف «ينصوأ :تلقف هيلإ تعجر مث «ةنس اهرّركأ تلعجف «ناصقن هتاقوأ لكف ناصقنلاب هسفن نم

 تعفتناف «ةنس اهدّدرأ تلعجو تجر مث «ءابحألاب ءافحجلاو «ءابطألاب ةلعلاو «ءابلألاب لهجلا حبقأ

 وه هنذإ ريغب هلام لكأ كل لمي يذلا كوخأ :لوقي ناكو .هللا ىلإ برقي ام ةقفشلا :لوقي ناكو .هتظعومب
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 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مكيلع اهلهسيو ؛مكقازرأ مكل نمضي وهو هللاب اولغتشاو

 رارسألاو يحولا طبهم راص بلقلا حلص اذإ :لوقي ناكو .كبلق حيرتسيو ؛هيلإ كسفن نكست يذلا

 كءارو اع كربخأ بلقلا حلص اذإو «نيطايشلاو ملظلا طبهم راص دسف اذإو «ةكئالملاو راونألاو

 دشرلا اهنع بيغي تالطابب كلاح دسف اذإو «هنود ٍءيشب اهملعت نكت مل رومأ ىلع كهّبنو ؛كمامأو
 .دعسلا اهعم يفتنيو

 لجت اذإ ناكو و هللا لوسر قالخأب اًقُلَت حفصيو وفعي نكلو ؛ةئيكلا ةئيّملاب يزاجي ال هذ ناكو

 ايش هللا دمحب ريصيف فطللاب كرادتي مث ءءام ةعقب ريصي ىتح بوذي ميظعتلاب هبلق ىلع ىلاعت قحلا

 .مكيلإ تعجر ام يب هللا فطل الول :لوقيو ؛داتعملا همسج ىلإ دري ىتح اًئيشف.

 «معن :لاقف ؟ةرملا هذه يف سورعلا ٌلجَت :تلق توملا ضرم دمحأ ديسلا ضرم انو :مداخلا بوقعي لاق
 هتلمحتف ميظع ءالب قلخلا ىلع لبقأ هنأ كلذو «حاورألاب اهانيرتشا رومأ ترج :لاقف ؟اذامل :هل تلقف .

 يكبيو بارتلا يف ةميركلا هتبيشو فيرشلا ههجو غرمي ناكو ؛«ينعابف يرمع نم يقب اهب هتيرتشاو '

 .قلخلا نع ءالبلا فقس ينلعجا ّمُهّللا ءوفعلا وفعلا :لوقيو

 :هل ليقف ءارهش ضرما يف يقبف «لاعت هللا ءاش ام موي لك هنم جرخي ناكف «نطبلاب خيشلا ضرم ناكو '

 «جرخيو عفدني محللا اذه «يخأ اي :لاقف !؟برشت الو لكأت ال اًموي نورشع كلو هلك اذه نيأ نم

 ضيبأ ٌءيش هنم جرخف «ىلاعت هللا ءاش نإ ربعن اًدغو جرخي مويلا ملا الإ يقب امو محّللا بهذ دق نكلو

 ناكو «ةئاسمحو نيعبس ةنس لّوألا ىدامج رشع يناث ءرهظلا تقو سيمخلا موي فوت َمُن ,ثالث وأ نيتّرم
 .ادوهشم اًموي

 بيسحلا ليلجلا خيشلا وهو «هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :اهلاق ةملك رخآ ناكو

 نسح نب مزاخ نب ييحم نب دمحأ نب مزاح نب تباث نب ييحم نب يعافرلا يلع نيسحلا يبأ نب دمحأ بيسنلا
 نب ىضترملا ميهاربإ نب يناثلا ىسوم نب دمحأ نب نيسحلا نب نسحلا نب دمحم مساقلا بأ نب يدهم نب
 مامإلا نبا «رقابلا دمحم مامإلا نبا ,قداصلا رفعج مامإلا نبا ,مظاكلا ىسوم مامإلا نبا باجملا ميهاربإ
 .نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر «بلاط يبأ نب لع مامإلا نبا «طبّسلا نيسحلا مامإلا نباءنيدباعلا نيز

 ءاضيأ هل دمحأ انالوم مكح حرش دجربزلا دئالقو )١1١/١(« ىربكلا ينارعشلا تاقبط :رظناو
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 الأ هوسكي نأ هبناج يف نيرواجملا نم عمط نم لك دشري نأ :خيشلل يغبني و

 ريسعتل برجم وهو :خيشلا عم كارشإ كلذ نأل ؛هلهأ ةوسك ىلإ "[اًلح] هل لعجي

 دقو ءاهريغ الو ةوسك يف هسفن ىسني ال نمك وهف ؛خيشلا دي ىلع ديرملل يذلا ريخلا
 نع مهتيلقع مدعل ؛نيرواجملا نم يدنع هتعامج ضعب ىلإ اًعفن رجأ ينأ تزجع

 ناك نم فالخب ؛اهئيبو ينيب لوحي مهنم مهدحأ ةوسك تدرأ !ملكف «مهلاوحأ ريبدت

 ؛لاؤس ريغ نم يدي ىلع هيلإ ىتأت رومألا نإف -لجو زع- هللاب ًالاختشا هسفن اًيسان
 .ملعأ هللاو

 «نيحالفلا نم ةيوازلا تلخد ةيده لك يف شتفي نأ :ةيوازلا خيشل يغبنيو

 دقف «كيرفلاو يوشملا لوفلاو نبللاو ربكلا اسال ؛ةهبش تناك اهبرل مهريغو
 نذإ ريغب مهسرام نم ناك اهبرو «ناك سرام يأ نم كلذ اوذخأي نأب مهتداع ترج

 نأل ؛ةهبشلا هيف بلاغلاو ءسوماجلا نبل نم ناك امبرف نبللا امأو ؛ءمهكيرش
 يذلا وه هبحاص ناك ابر لب «رقبلاك هبحاص عرز نم لكألا ىلع ديقتي ال سوماجلا

 «سوماجلا نبل برشي نأ :ةيوازلا خيشل يغبني الف ءاّدماع سانلا عرز يف ًاليل هقلطي

 تناك اهبرو «كلذب مهملعأ نإ الإ ؛مهريغو ةيوازلا ءارقف نم اًدحأ هنم معطي الو

 ةأنهملا مهلف هتيعر نع لوئسم عار لكو عار هنأل ؛اًضيأ مهمالعإ دعب هيلع ةعبتلا
 نأ ءارقفلا نايدأ ىلع اًنيمأ ناك نمل يغبني فيكو ؛ةعبتلا خيشلا ىلعو «مهلكأب

 ؟تاهبشلا مهمعطي

 هل بحاص هل ناك اذإ ريقفلل يغبني :لوقي هكتلا# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 نم برشي كلذ دعب مث ؛لالحلا نم هسوماج معطي نأو ؛عرولا هملعي نأ :سوماج

 .طوطخملاب حضاو ريغ )١(

 د 5"؟-



 «سانلا عرز يف هسوماج يعر نم سوماجلا بحاص بات اذإ مث ؛هب يتأي يذلا نبللا
 هتبوت هنم انل رهظي ةدم هيلع يضمت نأ دعب الإ هنبل نم لكأي نأ :عروتملل يغبني الف

 .نئارقلاو تارامألاب هنبل نم لكألا ىلإ انبلق نئمطي ثيحب رثكأ وأ «ةنس نم ةصلاخلا
 كلت تاهمأ نإ :لوقيو ءاقلطم سرماجلا نبل لكأي ال هلاظ يدج ناكو

 مهمحل تبن دقف ,مهكالم عرز نم لكألا ىلع نوطبضني اونوكي مل اهابأو «ةسوماجلا

 .تاهبشلا نم

 ردقي نأ ةهبش هيف ماعط ءاج اذإ ريقفلل يغبني :لوقي نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 هلكأ هل يغبني ال هل هللا همسق ول لب هل هتياده مدع وأ ؛ءلصألا نم هل هتمسق مدع

 نع دبعلا ىبن يذلا وه :دبعلل همسق يذلا نإف ؛ضارتعا هيلع عرشلل نكي مل نإ الإ
 .ملعأ هللاو ,مهفاف ؛هلكأ

 ةيهلإلا دادمألا نأل ؛اًرابن الو ًاليل ماني الأ اًكلسم ناك اذإ ةيوازلا خيشل يغبنيو

 ةطوسبم هدي لزت مل "يتيتبنلا يلع يديس ناك كلذلو ؛راهنلاو ليللا يف ةلزان لزت م

 لحل قافآلا نم اًدوصقم ناك «لماكلا ينوصلا هيقفلا «لماعلا ملاعلا ءريرضلا يتيتبنلا ىلع يديس وه )١(

 وهو «يراصنألا ايركز مالسإلا خيش دنع لزنيف ءانايحأ رصم ىلإ يتأيو «هدلبب اَيقُم ناكو .تالاكشإلا

 .ريصبلاو ىمعألا حرش :سانلا ضعب هاهس كلذلف ؛ةجهبلل هحرش يف هنواع هنإ لاقي يذلا

 ؛مالسإلا لهأل ردصلا ميلس ناك نم الإ هب عمتجي ال :لوقي ناكو «الككا رضخلاب عامتجالا ريثك ناك

 .دغل ًائيش رخدي الو ءايندلا ىلع صرحياالو ؛هلاوحأ عيمج يف ةنسلا ىلع وهو

 .ةظقي لَو ىفطصملا ىري ناكو.هللا همحر «ضايع نب ليضفلاك الإ ةلثمأ تنك ام :ينارعشلا لاق

 ًاليل ٌضايف هؤاطع قحلا :لوقيو ءامسلا وحن هيدي دمي لازي ال ناك هنأ ءرمع خيشلا هدلاو هنع ىكحو

 -هتقاف ةدشل -دبعلا لمي ال اذكف ؛ءاطعلا نم لمي ال ىلاعت هنأ اكف ءتقو لك يف كلذب ضرعي ءاٌرابنو

 ريصي ىتح يكبيو ؛ءكحضي الو ماني الو برشي الو لكأي ال «ءالب سانلاب لزن اذإ ناكو.ذحخألا نم

 الا



 مل هدابع ىلع قحلا تاقدص نإ :لوقيو .مجطضا وأ ءىشم وأ ءدعق نإ ءامسلا وحن

 نم اميسال ؛اهنع ًالفاغ نوكي نأ لقاعل يغبني الو ؛راهنلاو ليللا يف مهيلع ةلزان لزت

 هتتاف اهقيلت نع لفغ اذإف «هتطساوب الإ مهيلإ لصي ال مهدادم نإف ةذمالت هل

 لهأ عيمجو «مئان خيشلاو «ليللا يف نيظقيتسم نيديرملا نوكي فيكو «مهتتافو

 نع جورخ اذه ؟ضرألا راطقأ رئاس يف هللا يدي نيب اوفطصا دق ةيهلإلا ةرضحلا

 وأ ايندلا لامعأ يف سانلا ىلع اًسيئر نوكي نأ بلط نمف ةلمجلابو «ةخيشملا ماكحأ

 ةلزانلا ةيهإلا دادمألا نم هسفن عيض ليللا يف مان نإ هنأل ؛مونلا هل يغبني الف «ةرخآلا

 ليزيل ؛هاتأ ابر مولظملا نإف هتيعر رمأ عيض راهنلا يف مان نإو ؛نيظقيتسملا ىلع

 نب رمع ناك كلذلو ؛هلاح هيلإ وكشيل هيلإ لوخدلا عيطتسي ال اًئاد هدجوف «هتمالظ

 ينئاف ليللا يف تمن نإ :لوقيو «هتفالخ ةدم اًراهن الو ًاليل ماني ال 5 زيزعلا دبع

 .يتيعر حلاصم تعيض راهنلا يف تمن نإو «ليللا دادمإ

 نكت الف «ءارقفلا دمت نكت مل نإ كنإف ؛ةرورضل الإ مونلا خيشلا اهيأ كرتاف

 ددم لك يف ةيوازلا يف كدنع ريقف لك كرابت نأ كيلع بجاولاو ؛مهنم ةجرد صقنأ

 راد يه اهنإ ,مون الو ةماقإ رادب يه تسيل رادلا هذه نإف ؛راهن وأ ليل يف هيلع لزن

 ىلع ال دابعلا بر ىلع كلذ دعب دمتعا مث ؛دازلا نم رثكأ نم لقاعلاف «ةرخآلل رفس

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «دازلا كلذ

 نم ةيوازلا تلخد ةيده ىلع ةمحازم نيرواجملا نم ىأر اذإ خيشلل يغبنيو

 ءارقفلا تاياكح مهل ركذُتو ؛مهيطعي نأ :كلذ وحنو «نيت وأ ءبنع وأ ءلسع

 .هدلبب نفدو «ةئامعستو ةرشع تس وأ عبس ةنس ةفرع موي تام .حوبذملا ريطلاك

 )8١8(. ةيردلاو 548١(« /1) ةرئاسلا بكاوكلا ١7(« 5 /7) ينارعشلا تاقبط :رظنا
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 متنك نإ :مهل لوقيو ءايئدلا ىلع مهتمحازم مدعو ؛مهعروو «مهتفع يف نيقداصلا

 ءةيذعلا ءاخرإو ةبجلا سبل نود ؛عرولاو دهزلاو ةفعلا ين اوهبشتف «مهب نوهبشتت

 ءاّرارطضا ال اًرايتخا ايندلا يف دهزلاب الإ مهريغ نع اوزيمت ام ءارقفلا نإ :ممل لوقنو

 ءاهتودريف كلذ ريغو .بايثو ,ماعطو .دوقن نم ايادهلاب مهيلإ نوتأي سانلا ناك دقو

 .لاقلاب وأ لاحلاب لاؤسلاب هل ضرعتيو «كلذ ىلع محازت نم لاح فيبكف

 وأ ريغص نم كلذ ىلع محازي ءارقفلا نم هاري نم رجزي نأ :بيقنلل يغبنيو
 الأ اهوحن وأ ةهكاف مهنيب ىمر اذإ بدألا نم نأو «راثيإلاو ةفعلاب مهرمأيو «ريبك

 ريصي ىتح «كلذ ىلع مهنمديو هنذإب الإ ؛هيخأ يدي نيب عقو امن اًئيش مهدحأ ذخأي

 .ىلاعت هللا ىلع هرجأو مهل ةداع كلذ

 يف .تلخد يتلا ةيدهلا رادقم ةيوازلا ءارقف نم يفخي نأ :بيقنلل يغبني كلذكو

 نم سوفن اهيلإ حمطت الئلو «ةكربلا اهيف نوكيل كلذو ؛ءاطغب ةاطغم وأ «ليل

 دحأ بيصن نم رثكأ بيقنلا مهنم دحاو لك بلطيف ؛راثيإ مدعو ءسُن ُهّرَّش مهدنع

 اهقرف مث ؛اًددع وأ ًاليك وأ اًنزو ةيدحلا ردقب بيقنلا مهملعأ ابرو .هناوخإ نم

 ةطساوب ةيوازلا نم ةكربلا عفرتف ؛هنْوَحَيَفقرفي مل ءيش اهنم ىفن :اولاقف «مهيلع
 قازرألا عيمج يف ةداع ةطساولا وهو «ةيوازلا يف ينافلا خيشلا هنإف ءبيقنلا نيوخت

 اذإ ءارقفلا نم اًدحأ ذخاؤي الأ بيقنلل يغبني :مهضعب لوق امأو «ةيوازلا لخدت يتلا

 هللا ىزجي نأ نوقحتسي الف ءمهحعاس ولو هنأل ؛هانركذ ام يفاني الف «ةنايخ ىلإ هبسن

 .هتمعن مهنارفكو مه-دأ ءوسل ؛مهل اًريخخ هدي ىلع ىلاعت

 مهنم دحاو لك بلطيف «ةيدهلا ردقب ءارقفلا جذاسلا بيقنلا ملعُي ام اًريثكو

 ناك ال ؛اهردقب هملعي مل هنإ ولو ؛كلذ هعم لصفي مل نإ همصاخيو «هناوخإ ىلع زيمتلا
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 ةيده لا لخدي الأ :خيشلا بدأ نم نإ :اولاق لب ءصقانلا نم دئازلا بيصنلا فرعي

 اوبسن امبر ءارقفلا نأل ؛كلذ دعب اهقرفي مث «هتيب ءارقفلا مسا ىلع تءاج يتلا

 ًالضف خيشلا نونوخيف «دئاز ءيشب ءارقفلا نع زيمت هنأ ىلإ هلايعو ؛هدالوأو «خيشلا

 الإ هدهج مهنيب لضافتلا نم رذحيلف «ةيدملا كلت بيقنلا قرف اذإ مث ؟بيقنلا نع

 قرف ول اك ؛ديدحتلا ىلع مهنيب ةاواسملا هيلع رسعي نأ الإ مهللا ؛مهعيمج نذإب

 وأ ءاهفصن وأ «ةبنع وأ ةرمث سمخب ةقرفتلا هيلع مكحيف «نيتلا وأ ءرمتلا وأ «بنعلا

 :بيقنلا مهل لوقي وأ هب بيقنلا ةحماسم ءارقفلل يغبني كلذ لثمف ؛كلذ وحنو ءاهثلث

 . .هتمذل صلخأ هنإف ؛فورعملاو راثيإلا لهأ نم اوناك نإ .مكسفنأ ىلع متنأ اوقرف

 دمحم خيشلا يديس ءارقف انكردأ :لوقي هللا يفصرملا يلع يديس تعمسو

 «هبيصن صقني نأ بيقنلا نم بلطي دحاو لكو ؛امهريغو ؛نيدم يديسو «يرمغلا
 .هناوخؤل دئازلا لعجيو

 هتناعإ مدعو ؛هترصن نع اًروتف نيرواجملا رباكأ نيب ىأر اذإ خيشلل يغبنيو

 (ةنايخلا ىلإ خيشلا بسني يذلاك ؟نيرواجملا نم بيدأتلا قحتسا اًدحأ هبيدأت ىلع

 مهآر اذإف .فقولا ىلع ثدحتلا يف هعم مهكرشي نأ :نيرواجملا قح لك لكأي هنأو

 مهكرت ءاش نإو «رظنلا ىلإ عجر ءاش نإف «مهيلع رظنلا يف هورذعو «هقحب اوماق

 ولو مهدحأ راصو «نامزلا اذه يف ءارقفلا ىلع قاض دق تقولا نإف ءاّضعب مهضعبو

 .صصختلاو عمطلا نم مهسفنأ لاح ىلع الو «هنولمحيال ةماقتسالا ىلع ىشم

 اًيباج نوكي نأ ديرملل يغبني ال :لوقي هقل# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 «خيشلا مالك دريف هدي لخد يذلا لاملا يف هنواخ|بر خيشلا نإف ؛ةيوازلا فقول

 ؛خيشلا هنظ ام فالخ «تيكو تيك اهيف ةلأسملا نكلو ءيديس قدصت :لوقيو
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 .تخسر دق ديرملا كلذ نوكي نأ الإ مهللا خيشلاب عفتني الف ,بدألا نع جرخيف

 هب تباجأ |يف ؛اًئطابو اًرهاظ هسفن بذكي راص ثيحب ؛هيف هداقتعاو «خيشلل هتبحم

 .ىهتنا .فقولل اًيباج هلعجي سأب ال اذهف .هخيش قدصيو اهسفن نع

 اهءارقف ناكف ؛هتيواز فقو ىلع اًلكتم اياوزلا خياشم نم صخش ناك دقو

 .فقولا ىلع رظنلا يف هعم مهكرشي هنأ ىلإ هتدشرأف ,فقولا لكأي هنأ ىلإ هنوبسني

 مهضعبو ءادهاش مهضعبو ءرظنلا يف هنع اًبئان مهضعبو كاّيباج مهضعب لعجف

 هنأ ىلإ هبسني نمل نولوقيو «خيشلا نع نوبيجي مه اوراصف ؛اًيفريص مهضعبو ءاًرشابم
 اوراص اب هنورذعيو .فقولا نم اًئيش لكأي خيشلا نأ هلل اشاح :فقولا لكأي

 جاتحيف ؛هضرعب ثوللا ىلع اومادل هعم مهكرشي مل هنأ ولو ءمهسوفن هب نورذعي
 ؛يضاملا نمزلا لهأل تناك يتلا ةسايسلا ىلع ةدايز ةديدش ةسايس ىلإ مويلا سانلا

 خسار مدق هل نكي مل نإ هنإف ؛هريبدت نسحب نامزلا اذه يف اًخيش لمع نم ربدي هللاو

 .هتمعن ءارقفلا رفكي نيح مدنلا دشأ مدن الإو ؛هلجأل هدابع هتلماعم يف هللا عم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اوهزنيو ءبسنلا خاسوأ مهخيش نع اولمحتي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 نع نوجراخلا نحنو انخيش عم قحلا :نولوقيو ؛هيلإ لئاذرلا ةفاضإ نع مهخيش
 دق رمألا اذهو «ريخلا نم هيف نحن ام ءيش ىلإ انلصو ام انخيش دوجو الولو «ةعاطلا

 الو لوح الف- هسفن يكزيو ؛هخيش حرجي نم تيأر لب «نامزلا اذه يف اًريزع راص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو -ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 ءارقف نم بلطي الأ :خيشلل يغبني :لوقي هقل# يفصرلا اًيلع يديس تعمسو

 لب «ريخلاو داشرإلا نم مهعم هلعفي ام ىلغ هوركشي نأو ؛هل ةبحملا قيقحت ةيوازلا
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 .مهعم ال ىلاعت هللا عم هتلماعم لعجيو «ةبحملا ىوعد ةحئارب مهنم يفتكي

 ؛مهقارف بيطب مهتمدخو مهل يحصن ةمعن ةرم ةيوازلا نم ةعامج رفك دقو
 لوسر كل لاق :يل لوقي وهو «هتوم دعب مانملا يف هلل صاوخلا اًيلع يديس تيأرف

 ةظعوملاب مهوختو .هللا هجو مهداشرإو مهتمدخب بلاط «كناوخإ عم ربصا :ي هللا

 نإف ؟نامزلا اذه يف اًضعب مهضعب نم مهولق ركنت يف مهرذعاو «ليلق لك ةنسحلا

 هيخأ دي يف ام ذخأ ول نأ دوي دحاو لك راصو ءايندلا بح ىلع تلبقأ دق بولقلا

 ' .ىهتنا «قح ريغب ولو

 مهنيب ىلاعت هللا ىقلأ الإ موق نيب ايندلا تلخد ام» :لَي هلوق كلذ ديؤيو

 ةوادعلا نإ مث ؛مهيلع يرهق رمأ كلذ نإف ؛”«اوبأ مأ اوءاش ءاضغبلاو ةوادعلا

 .اهتلقو ايندلل مهتبحم ةرثك بسحب تناك ءايندلا لجأل موق نيب تعقو اذإ ءاضغبلاو

 بحم تنأ يخأ اي :ةرم صخشل لوقي هل صاوخلا اًيلع يديس تعمس دقو

 !ىيفا ةاينذلا يك خا لغد قس رخو لاعلان قوسايدلل

 :لاقف ؟ةمومذم مكدنع ايندلا ةبحم له :هل تلقف :"[كرطبلاب] تعمتجا دقو

 الإ ىلاعت هللا ةبحم دبعل حصي ال ؟ىلاعت هلل ةودع يهو ةمومذم نوكت ال فيكو «معن

 .هظفل اذه ؛اهكرت نإ

 جارخإو «ايندلا ةبحت مدع نأ ىلع لحنلاو للملا رئاس نم عامجإلا لقن مدقت دقو
 .مومذم هذخأ نأو «دومحم تاريخلا يف هقافنإو اهنم دبعلا ديب ام

 .هيلع فقأ ل1١ )

 .ىراصنلا مّدقم:كَرْطَبلاَو «هانتبثأ ام باوصلاو ,كرتب :ةطوطخملا يف (؟)
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 تمع دق ايندلا ةبحم تناك اذإ :لوقي هكللا# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ةرم تعمس دقو ءاهيف دهزلا سانلا داحأ نم بلطي فيكف «نامزلا اذه يف انصاوخ

 اهلك ةعلقلا تمدهل ؛ةعلق روس تحت هزفت ديدح كل حال ول تنأ :رخآل لوقي اًناع

 صخي ملو ءاهلك تايطخلا معف "«ةئيطخ لك سأر ايندلا بح» :ثيدحلا يفو ؛هلجأل

 ءايبنألا الإ ايندلا بح نع جرخ اف ةلمجلابو ءىرخأ نود ةدحاو ةئيطخ اهنم
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو طقف ءايلوألاو

 هتيعر مهنإف ؛بدألاو ملعلا نيرواجملا ميلعت نع لفغي الأ :خيشلل يغبنيو

 شاغلاو «ٍلئليح مهل شاغ هنأل ؛ةبترملا هتلزع دقف هتيعر نع لفغ عار لكو ؛همنغو

 «بدألا ةلق نع عجري ال نم برضي نأ هل يغبنيو ءاًمامإ نوكي نأ حلصي ال هتيعرل

 هب غلبي ال ثيحب نكل ءبرضلا نودب عجري نم ىلع اصعلاب بيدأتلاو برضلاب الإ
 خيشلا اوكتشا |مبرف «نامزلا اذه يف يسال ؛حربم ريغ اًيرض نوكي نأو «دودحلا ىندأ

 .يلاولل

 رايتخا هل امو .هسفن يف خيشلا مكحي يضاملا نمزلا يف مهدحأ ناك دقو

 هنامز خيشلا فرعيلف ؛ايندلا تيقب ام هنم عدوت رمأ اذهو ءءاش فيك فرصتي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ال «ةدابعلا نع اًنالسك هآر نم لك هدنع ةرواجملا نم عنمي نأ :خيشلل يغبنيو

 لاح رخآ رمأ يف لغتشي وأ مهتعامج ةالصك ؛اهريغ الو مهداروأ ءارقفلا عم رضحي

 نم هعنم يغبني كلذكو «هيف متنأ امم لضفأ هيف انأ ام :لوقيو «مهداروأ مهتءارق

 «(1798/7) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هركذو ,(88"7 /5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )١(

 .(1117 /1) «ءافخلا فشكا يف ينولجعلاو
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 ىلع كلذ هنم رركت نإ (يسال ؛بابشلا ةبحم وأ ؛ديلا ةفخب فرع نم لكل ةرواجملا

 دسفت هتماقإ نأل ؛بابلا اذه يف ّرم اك هجارخإ بجي اذه لثم نإف «ةيوازلا لافطأ

 .ترج ا ؛هنم مهعابط ةقرسل ةيوازلا بابش رثكأ

 وأ ليل يف ةيوازلا يف ءارقفلا داروأ نم درو نع فلختي الأ :خيشلل يغبنيو

 ءارقفلا مزعل ةيوقت ؛ةعامجلا ةالص وأ ءدرولا كلذل عضاخ لوأ نوكي لب «رابم

 نيمعاز «نامزلا اذه خياشم ضعب هيلع ام سكع «نيقباسلا خايشألا ةنسل اعابتاو

 هلا ةراسيب انا يق تصح يل ةيعدسلاب ءارتللا ب هوريتس نذ يتسم مولد

 ةذّدَمْلاِب مُهَّيَر توغذي َنيِذَلأ َمَم َكَسْنت ْرِيَصآَو »» :لاعت هلوق مهنع باغو ىلاعت

 ءارقف عم هسفن ربصي نأ كي هيبن رمأ ىلاعت هنإف 08 :فيكلا>* دهب َنوُدِبِي يشمل

 ناكم يف ةدابعلل لتبتلا ناك نإو ؛مهمزعل ًةيوقت ؛مهريغو ةفصلا لهأ نم ةباحصلا

 اذه مهفاف # َكَسْنَن ْرِيَّصآَو ]9 :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ اك ؛رباكألا ىلع رسع صوصخم

 لاح مهدحأ ىلع بلغ نإف ؛مهناوخإ بتارمل لزنتلا ىلع نوردقي نيذلا رباكألا نأش

 .روذعم وهف رهاق

 ال اناك دقف «يفصرملا ّلع يديسو «نيدم يديس لاح لمحي كلذ ىلعو

 اناكو «ةيوازلا يف نكاس امهنم الك نأ عم ءطقف رصعلا ةالصب الإ اهتيب نم ناجرخي

 ناكو ءرصعلا ةالص يه ىطسولا ةالصلا نايري اناك امهلعلو ءاّرذع: ءارقفلل نالوقي

 ءارقفلا عم «ركذلا سلجم رضحي ناك نإ الإ هدنع رواجي اًدحأ عدي ال نيدم يديس

 لجرب اًموي هل اوءاجو ؛هجرخأ روضحل ا نم عنتما نم لكو «سمخلا تاولصلا بقع
 عامتجا نإ :لاقف ؟روضحلا نع كعنم ام :هل لاقف «ركذلا سلجم ةعاملا مم رضحي مل

 بلقلا يوق هللا دمحب انأو «ىلاسكلاو ءافعضلا بولقل ًةيوقت وه (منإ ركذلا يف ءارقفلا
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 لك ريصيف «ءارقفلا ةيقب فلتي اذه لثم نإ :لاقو .هجارخإب رمأف ءيدنع لسك ال
 هلل دمحلاو ءاهماظنو ةيوازلا راعش لطبيف ءيدنع لسك الو يوق يبلق :لوقي دحاو

 .نيملاعلا بر

 ال نيذلا ؛ءارقفلا نم هدنع ضرم نم ةمدخ نع لفغي الأ :خيشلل يغبنيو

 هللا يدي نيب كلذ نع لوئسملا وه :خيشلا لاق «مهنومدخي باحصأ الو «مهل لصأ

 هيلع ىصوو «ناتسراملا ىلإ هلسرأ ةيودألا هب يرتشي ٌءيش هدنع نكي مل نإو ءألوأ

 ناك نإو ءاهريغ وأ مهاردلا نم هيلع همدقي اب مهيلإ نسحأو «ءابطألاو مادخلا

 يف هضيرم ناك ؛ةيودألا رش يف هنوفكي ءارمألاو ؛نيرشابملاو «راجتلا نم هباحصأ

 .هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو ءيعرشلا هقيرطب ىلوأ ةيوازلا

 زجاع لكو «ناجرعلاو «نايمعلاو «ماتيألاب ىصوتي نأ :اًضيأ خيشلل يغبنيو

 رباكأو بيقنلا مهيلع يصويو «مهريغ نم رثكأ ةمدخلا يف مهب ينتغيو ءبسكلا نع

 سانلا ريصت مهبو «ةمحرلا مهيلع لزنت مهبو «هتعامجو خيشلا قزري مهم نإف ؛ةيوازلا

 كلذ يف طرف نمو «ءالبلا عفتري مهبو ؛هبر دنع ىضري مهبو ءايادحلاب ةيوازلا نودقفتي

 .كلذ نم دضلاب ناك

 مهنم هدنع دجي ل نمف «ليلق لك نيرواجملا دقفتي نأ :اًضيأ خيشلل يغبنيو

 ؛ءارقفلا ةيقب فلتي نأ اًفوخ ؛هجرخأ ىبأ نإف «رخآ رمأ ىلإ هلوح «هيف هماقأ |يف ةضه

 .هناوخإ ةمدخ وأ ءركذلا ىلع ةبظاوملاو «ملعلاو نآرقلل ةءارقلا امإ رواجملا لغش نإف

 ؛ملعلا يف لادجلا ريثك هآر نم لك ةرواجملا نم عنمي دهازلا دمحأ يديس ناكو

 دهزلاو ؛عرولاو «بدألا عم الإ ملعلا ئرقن ال اننإف ؛رهزألا عماجل بهذا :هل لوقيو

 ليقف ؛ناوخإلا ةجح ضاحدإ مدعو «ملعلا ىوعد مدعو «ىذألا لامتحاو ءايندلا يف
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 نم ناوكألاب ةقلعتملا مولعلا قيقحت نع قاض دف ءارقفلا تقو نإ :لاقف «كلذ يف هل

 عماج يف نإف ؛كلذب مهنع مئاق هللا دمحب مهريغو «كلذ ريغو ؛نهرو «ءارشو «عيب

 ءارقفلا قيرط |منإو ؛ميقتسملا طارصلا ىلإ هلهأ ىدهل ميلقإ يف درفنا ول ماع لك رهزألا

 ءابرلا نم اًاس ًالحم مهنطاوب يف ملعلا دجيل ؛ركذلاو سفنلا ةضايرب لاغتشالا نآلا

 ؛ةنطابلا ضارمألا عيمج نم ةملاس ءارقفلا نطاوب اندجو اننإ ولو «هيف ميقي ىواعدلاو

 .اًدبأ ملعلا ريغ ءيشب مهانلغشأ ام

 :هل لاقف ءبارعإلاب لغتشاف دهازلا دمحأ يديس ةيواز لخد اًصخش نأ انغلبو

 فلسلا ناك امنإ :لاق مث ؛كلاوقأ يف برعأ مث ؛كلاعفأ يف ًالوأ برعأ «يدلو اي

 لوأ نم كلذ ريغو «ةيضقألاو «تالماعملا هقفو «ةغللاو وحنلاب نولغتشي حلاصلا

 يتلا ةنطابلا ضارمألا نم مهتمالسل ؛سفن ةضاير الو «ركذ لاغتشا ريغ نم مهرمأ

 هنطاب يف ىري فلسلا نم اًدحأ نأ لقاع نظي ال هنأل كلذو ؛مهدعب نميف تثدح

 جالع كرتيو ءاهتباترو ايندلل ًةبحم وأ ءاّدسح وأ ءاّبجع وأ ءاًربك وأ ءاًدقح وأ الغ

 لغتشا نم لقاعلاف ءمهأ ملعو مهم ملع ّمث نإف ؛اًدبأ هوحنو وحنلاب لغتشيو كلذ

 ملعلاب لغتشا مث ؛ساندألا نم صلخو .هلك رهط ىتح «هنطاب ةراهطب نامزلا اذه يف

 ملعلا فقو اذإو «ساندألا عيمج نم رهاط لحم يف الإ نكسي ال ملعلا نإف كلذ دعب

 يعفاشلا مامإلا لاق دقو «لخدي ملو عجر اًسند بلقلا يف ىأرو «بلقلا باب ىلع

 يِماحلا هازست لإ نجت يظُفح ًءوس عسيكَو ىلإ تْوَكَش

 نفاحسإ ىوسال ه1 ووتتو ٠٠ ةويحت مكنولا ناي نزدجعاو
 هكا
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 اًئيش تعمس ام :لوقي ناك هنأ هنع رتاوت ام :ةيصولا هذبم فذ هملع قادصمو

 يصاعملا نإف ؛يصاعملا نم ءىشب هسندت مدعو هنطاب ءافصل :يأ «هتيسنو طق

 .ةباتكلا نم هيف شقني ام هيف رهظي ال «ربحلا وأ محفلا نم ٍدادوساك

 ءاهقفلا عومجمل ةعيرشلا تماق دق :لوقي هنتل# صاوخلا ّلع يديس ناكو

 نم لك نم ةفئاط نم دوجولا ولخي الو ءرهاظلاو نطابلا ةلود يف ةيفوصلاو

 هجو ىلع هملعب لمع ملاع وه :يفوصلا ةقيقح نأ باتكلا اذه يف مدقتو «نيقيرفلا

 مو ءدحاو بقل مهل مهلك سانلا ناكل ؛كلذب اًمصتم هيقف لك ناك ولف ءصالخإلا

 ملع ام لكب لمعلاو ملعلا نيب عماجلا ناك امل نكل «ةيفوصو ءاهقفب مهبيقلت فلتخي
 ءاّيفوص ملع اب لمعلا يعاري نم اومسف ؛ةيفوصلاو ءاهقفلا نيب سانلا قرف ءاليلق
 ءطقف ملعلا مهفي اًيهف :يأ ِ؛اًهيقف ةاعارملا كلت لك ملع اهب لمعلا عاري مل نمو

 .حلاصلا فلسلا هيلع ىرج امك ؛هملعب لمع نم الإ اًكاع ىمسي ال هنأ مولعمو

 نكت الو ءاّيفوصو اًهيقف نك :لوقي هل يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 ؛كرمع ةيقب لئاضفلا منغتساو «كبر ةرضح ىلإ برقأ وه ام مدقو «طقف امهدحأ

 ذإ ؛كشغي دق هنإف «نامزلا كلذ يف لضفألاب لاغتشالا نع كلزعي نم ىلإ غصت الو

 «ةاحن مهلك نونوكي مهغأ دوي يوحنلاو ,ءءاهقف مهلك نونوكي سانلا نأ دوي هيقفلا

 ايف ةفئاط لك هللا ببح دقو «كلذك يلوصألاو ,كلذك ملكتملاو ءكلذك يقطنملاو

 هركذ يف كبر سلاج لاعتو «ةعلاطملا كرتا :يوحنلا وأ هيقفلل تلق ولف «هيف اهماقأ

 اهتالآو ةعيرشلا قرط نم قيرط لقيلف ءسكعلابو «ةيعاد هسفن دنع دجو ام ةظحل

 ىتح «ةرهاظلا مولعلا نوسردي ةيفوصلا نم نوضاملا خايشألا تناك دقو «ماوقأ

 هلوسر ىللعو ىلاعت هللا ىلع اه:الآو ةعيرشلا بتك أرقت ام ذلأ :نولوقي اوناكو ءاوتام
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 رقيل هيلع هضرعي هنأك ؛هبحاص ىلع ملعلا أرقيف «مهريغو ةعبرألا ةمئألا ىلعو لي

 ضعب لاح سكعب اذهو -دمحلا هللو- كلذ انقذ اننأ مدقت دقو «كلذب هئيع

 كلذ نإ :لوقيو ءوحنلا وأ هقفلا يف سرد ريرقت ىلع ردقي ال مهدحأ نإف ؛ةفرصتملا

 .ىهتنا ءاهبر نع اهبجحي ام رفنت سفنلاو ؛باجح

 هلعج يف ةتكنلا نكلو ؟اًباجح عورشملا ملعلا نوكي فيك «هنم لهج كلذو

 قدص نإف ؛نارقألا ىلع مدقتلاو ةسائرلا هب مهبلطو «هيف ةينلا صالخإ مدع :اًباجح

 «هتاذل ال تافآلا نم هيلع أرطيو «هلخدي امل وهف .باجح ملعلا نإ :هلوق يف مهدحأ

 نع نولوقي نوداكي ال سائلا راص ىتح «نامزلا اذه ةفوصتم يف ماقملا اذه رع دقو

 ملعاف «ملعلاب هلاغتشا ةلقل ؛اًدبأ ملعلا ةبلط نم هنإ :رصقلا خياشم ةعامج نم دحأ

 فرعت ريصتو «كنطاب رينتسي ىتح ؛لمعلاو ملعلا ماقم ليصحت ىلع لمعاو .كلذ

 ظ .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةعيرشلا رازبأ

 ًالضف ؛مهناوخإ نم دحأ ةرْشِع نع خيشلا مهاهن اذإ ةيوازلا ءارقفل يغبتيو

 هريغي ال يلثم نأ :هسفن يف مهنم دحأ لقي الو «هوبنتجيو «كلذ اولثتمي نأ :مهريغ نع

 جايس نع جورخ كلذ نإف ؛ةقسفلا نم دحأ عابط نم يعبط ةقرس مدعل ؛كلذ لثم

 ةحلصم الإ دحأ ةرشع نع هاهني الو «هنم اًرظن متأ خيشلا نأ ريقفلا ملعيلو «ةيبرتلا

 لامجل وأ ؛هناسحإو هربل ؛صخشلا كلذ ىلإ ليمت سفنلا تناك نإ اميسال ؛امل وأ هل

 .ةمعنلا نم هيف وه امو «هبايث يردزاو «ةنتفلا ريقفلل لصح اهبرف «هبايثو هتروص

 ةحوج يل تيرتشا :لاق هقتل#" يلمرلا نيدلا باهش خيشلا يديس ينربخأ دقو

 - اهفذح ةنسلألا ىلع ىرج دقو ؛هطخب اك ةزمه لاب - نالسرأ نب نيسح نب دمحأ :يوانملا لاق )١(

 لجأ هلاق امك نيطسلف ةلمرب دلو .هتقو يف ةعرشنملا ةيفوصلا سأر ؛يعفاشلا «يلمرلا سابعلا وبأ باهشلا
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 ركشأو ءاهتسبل اذإ رهزألا عماج قاور ءارقف ىلع اهب بجعغأ تنكف «يجسفنب اهنول

 «كلذ ىلإ هتبجأف ؛هدلو ئرقأ نأ نمزلا نبا "اجاوخلا ىتلأسف «كلذ ىلع ىلاعت هللا

 ريرحلاك ىه اذإف ءاهيلإ ترظنف ىجسفنب ةخوج هيلع تدجو هدلو ىلع تلخد الف

 اننمز ةهقفتم ضعب هيلع علّطي ملو .امهريغو يواخسلا سمشلاو «يسدقملا فيرش يبأ نب لامكلا هتذمالت

 لع ثيدحلا عمسف ؛مولعلا ذخأل لحر مث «ةئارعبسو نيعبسو ةثالث ةنس ءاهريغ نم هنظف هرظن رصق نمت

 هيلع أرق امو :اولاق .ءارقإلل ىدصتو «ينوعابلا ةاضقلا يضاق هزاجأ ىتح هقفلا يف عربو نيريثك ةعامج

 ءاتفإلا مزل .اهرثأ فلختي الف «بهاوملا يبأو ءرهاط يبأك ىنكب هتعامج ينكي ناكو .عفتناو الإ دحأ

 هب يدتبم اًرانم راص ىتح دهتجاو دجو «ميوقلا ةيفوصلا قيرط كلسو كلذ كرت مث «ةدم سيردتلاو

 ناكو .سارغلا كلذ هل رمثأف ءسانلا بولق يف هتبحم تسرغو .نوكسانلا هب يدتقي اًراعشو «نوكلاسلا

 لهأ مظعأ ءبهرلاو بغرلا يف عضاوتلا دئاز ءببس ىوقأب فوضتلا نم اًكسمتم «بدألاو هقفلا ريثك

 رومألا قيقد يف ناكمإلا بسح- كلذ يعاري ؛ةيوفطصملا راثآلل ًءافتقاو «ةيوبنلا ةنسلل اًعابتا هرصع

 نيب ام «ةذابعلا عاونأ ىلع هعزوم هتاقوأ ءاهوضفم نود لابعألاو لاوقألا لضاف هسفن ذخأيو ءاهليلجو

 عمجو «يراخبلاو «دواد بأ ننس حرش :ةعفانلا هفيناصت نمف .ةدافإو ةيبرتو فيلأتو ءمايصو مايق

 حيحصتو «ريغصو ريبك يف دبّزلا» هتزوجرأ حرشو «بجاحلا نبا رصتخمو ؛يواضيبلا جاهنمو «عماوجلا

 ءافشلا ىلع قلعو «ناويحلا ةايحو «يزغلل ءاضقلا بدأو «راكذألاو «جاهنملاو :ةضورلا رصتخمو «يواحلا

 لمعو « اًمون نيتس نآرقلا مولع نم مظنو «ةحلملا حرشو «ةيفلألا برعأو «تاءارقلا ملع يف مظنو
 لهأ دنع لصح دقو :يسدقملا لامكلا لاق .ىصحُت داكت ال تامارك هلو.كلذ ريغو «ةيعفاشلل تاقبط

 نيعبرأو عبرأ ةنس تام .ليللاب عجطضي امّلق ءاّئاق (ًئاص ناكو .ىنعم اهرتاوت اهلوح امو سدقلاو ةلمرلا

 لاقو .بئاغلا ةالص رهزألا عماجلاب هيلع ٍلّصو .هتومل ايندلا تجتراو «سدقملا تيب يف نفدو «ةثاينامثو

 عماج :رظناو اكولسو اًدهزو اكسنو « اًموصتو الع هلثم ةعومجمب هرصع يف هدعب فلخي ملو :درابلا نبا

 ((174 /9) ليلجلا سنألا :(؟50/8 )١/ يفاصلا لهنملا .( 55 )١/ يفاشلا ليلدلا )0751/1١« تاماركلا

 .(581) ةيردلا بكاوكلا

 نم وه نم لك ةينمزلا ةرتفلا كلت يف اهب دصقي ناكو «يرعب سيل نم لك :اهب دصقي ةيماع ةملك )١(

 .يكرت لصأ
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 اهعزنأ تنكف ؛يتخوج تيردزاف «ناتكلا قاشمك اهعم يتخوج تيأرو «ُيِزُمْرْشلا

 ءارقف بايث تيأرو «رهزألا عماج تلخد اذإف ءاهل ةراقح دلولا ئرقأ تمد ام

 .هكللل# يل هتياكح هذه ؛اهب تبجعأ نيرواجملا

 ؛حاورألا بلغت حابشألا تماد ام :لوقي هللل# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 ىلع هحور ةبلغب دبعلا ىلع ىلاعت هللا نم اذإف «ةليمجلا روصلا ةيؤرب ةعقاو ةنتفلاف

 باشلا ريصي نأ كلذ يف قدصلا كحمو ءاًبلاغ هسفن ىلع هنتفلا نمأ دقف ؛همسج

 دح ىلع يتابارسلا وأ باّصقلا ينافلا خيشلاك ؛هدنع ةحئارلا بيطلا ةروصلا ليمجلا

 ايندلا ءانبأ ةرشع دبعلا رضي ال كانهو ؛هيلع روكذملا باشلل هدنع حيجرت ال ءءاوس

 .ىهتنا «نازيملا اذبب هسفن هسفنل حصانلا نحتتميلف «نادرملا الو

 «ناوخإلا اهبأ كلذ اولمعاف ءاّرارم باتكلا اذه يف كلذ ريرقت مدق دقو

 نمم دحأ ةطلاخم مدعب مكل اوضرع اذإ نيقداسلا مكناوخإو «مكخيش رمأ اولثتماو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «لوط ىلع ولو ءقرسي عبطلا نإف ؛داسفلاب رهتشا

 ًالثم ؛ةعمجلاو رطفلا ديع موي يف ةيوازلا ةعامج ضعب ىأر اذإ :خيشلل يغننيؤ

 ,نطقو ءفوص نم بايثلا ناقلخ مهدنع امنإو «ةنيزلا بايثلا نم ءيش مهدنع سيل
 نوكيو «مهرطاخل اًربجو «ءارقفلل ًةلكاشم ؛ةقلخ اًبايث مويلا كلذ يف سبلي نأ ناتكو

 .هبايث نشخأ هسفن ىلع اًمدقم كلذ

 دمحأ يديسو «يلبشلاو «نسحلا مساقلا وبأ فلسلا نم مدقلا اذه ىلع ناكو

 يخأو ؛صاوخلا اًيلع يديس كلذ ىلع هانكردأ نممو -مهنع هللا يضر- يعافرلا نبا

 يف ءارقفلا نولكاشي اوناكف ؛يوالزنملا حاصم نبا ميلحلا دبع خيشلاو «نيدلا لضفأ

 سانلا ىلع ىأر اذإ ؛هيلع ىلاعت هللا معن ءارقفلا نم دحأ يردزي نأ اًفوخ ؛ديعلا موي
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 يف ءارقفلل مهتلكاشم يف اوناكف -لجو زع- هبر عم بدألا ءيسيف «ةرخافلا بايثلا

 .هعم بدألا دحأ ءيبسي نأ -العو لج- قحلا بانج ىلع ةريغو مهب ٌةمحر ؛كلذ

 يف ديعلا تيلصف «ةثاعستو نيتسو عبس ةنس رطفلا ديع يف كلذب تلعف دقو

 يف هب رومأملا ةئيزلا سابل ىلع اًمدقم كلذ تيأرو «ديعلا يف ةنيزلا سابل تكرتو «ةبج

 «ناجرعو نايمع نم ةيوازلا ءارقف رطاخ رسك كلذ يف ينضراع نيح ؛ديعلا موي

 مهب ءارقفلل تيرتشاو «يبايث تعبل بايث ءارش يف ٍيناوخإ فيلكت نم يفوخ الولو
 يتقزر جارخ نم يلع هب ىلاعت هللا حتفي ام الإ ايندلا يف يل مولعم ال هنأل كلذو ؛اًبايث

 اي كلذ ملعاف ؛ءارقفلا نم مهلك يباحصأ يفكي ال رمأ كلذو «يتاعارز ضعب نمثو

 هلل دمحلاو ؛"«ايندلا ةئيز كرت ةرخآلا دارأ نمو» :ثيدحلا يف نإف ؛هب لمعاو يخأ

 .نيملاعلا بر

 خيشلا اهقرفي يتلا ؛اهريغو معاطملا نع اوففعتي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 هفعي فعتسي نمو) :ثيدحب ًالمع اهكرت ىلع ردقي مهدحأ ماد ام .مهدهج مهيلع
 ؛ةيوازلا فقو نم وأ ءاٌحوتف ةيوازلا ىتأ كلذ ناكأ ءاوس "هللا هنغي نغتسي نمو هللا

 اولمعاف ,برج امك مهيلع ناهيو «ةيوازلا ءارقف ىلع قزرلا ىلاعت هللا رثكي كلذب نإف

 ةيحضألا محو «ديعلا كعك نم مكخيش مكل هيطعي |ب اوعنقاو «ناوخإلا اهيأ كلذ

 .أارمأو أنهأ نوكيو «هيف ةكربلا مكل لزني ىلاعت هللا نإف ؛اًريسي ناك ولو «ًالثم

 م بدألا ةلقو «ءايحلا فيسب هناوخإ ىلع اًدئاز اًثيش خيشلا نم جرختسا نمو
 هللا تقم اهبرو «خيشلا عم بدألا جايس نع اًّجورخ كلذ يف نأ عم «هيف هل كرابي

 )١( دمحأو « (97/4"57) يذمرتلا هاور )1/ 81 7(.

 .(59/5) ملسمو ((018/5) يراخبلا هاور (؟)
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 خيشلا نإ :اولاق دقو «هل هاطعأ ام ىلع طخسلا ببسب ؛خيشلا بلق بعتأ نم ىلاعت

 هاضرأ هخيش هل هاطعأ ب عنقو يضر نمف ىلاعت هللا عم بدألا ماقم ىلإ يقرتلل ملس

 تهرشو طخس نمو ىلاعت هللا عم بدألا ماقم ىلإ ىقرتو «ةبحم هيف دادزاو «هنع
 - قحلا عم بدألا ماقم ىلإ يقرتلا مدعو «ةهارك هيف دادزاو هخيش بضغأ .هسفن

 .ىهتنا -العو لج

 اذإ ؛هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه «بلقلاب ولو مهلوق نم ءارقفلا رذحيلف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مهضعب هيف عقي | ؛مهنيب خيشلا لضاف

 ءرئاز لك ماقم ىلع خيشلا ماقمل ظعم اًقذاح نوكي نأ :خيشلا بيقنل يغبنيو

 سانلا نم هتيب يف هسفن خيشلا سبح اذإف ؛بصانملا بابرأ وأ رمألا نم هيلع دراوو

 رذعب خيشلا نع رذتعي نأ :بدألا نمف هترايز ىلإ سانلا ءاجو ءلثم ديعلا موي

 راذعألا نمو «ربكتلا ىلإ هل مهتبسنو «هل سانلا ةاداعم خيشلا ىلع حتتف الإو «لوبقم

 «بهذ نيأ فرعي ملف ءجرخ خيشلا نأ :بيقنلا لوق ىلاعت هللا ءاش نإ- ةلوبقملا

 ال :لاقو تيبلا يف سلاج هنإ :لوقي نأ يغبني الو ءىضم ايف هجورخ كلذب ينعيو

 هجوتي نأ :بدألا نمف «ةمهو مزع بحاص خيشلا ناك نإو «مريلا اذحأ لع اولخدت

 ملو ,ديع موي يف هيلإ اوءاج اذإ ؛هنم ردكتلا يف عوقولا نم سانلا يمحيو «ىلاعت هللا ىلإ

 ردكتف «دايعألا نم ديع يف كلذ يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا يف تلغاشت دقو ؛مهل جرخبي

 هلهجل اًدبأ يترايز يلإ يتأي داع ام هنأ ىلع مزع نم مهنمو «ةاغللا نم سفنألا باحصأ
 .سانلاب عامتجالا نم ءارقفلا عنم يذلا ببسلاب

 ًيكاح نوكي نأ ريقفلا نأش نم :لوقي هكتلل# يفصرملا اًيلع يديس تعمس دقو

 ءهل جرخي مل اذإ ريقف نم ردكت سفن بحاص لكو «هيف مكحي هريغ نأ ال ؛هريغ يف
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 مهدحأ ناك لب ؛مهانكردأ نيذلا ءارقفلا ناك اذكه امو «ىلوأ ريقفلا ىلإ هتبحم مدقف

 «ناك امن رثكأ خيشلا نم فاخي ريصيو «خيشلا هل جرخي مل اذإ هسفن ىلع موللاب عجري

 يتلا ىلاعت هللا ةمحر وه ذإ ؛!ينع خيشلا بجتحا امل بنذ يف يعوقو الول :لوقيو

 نيبو مهنيب باجحلا عوقو ىلع ليلد ؛هباحصأ نع هسفن هسبحف ديرملا اهب ىلحتي

 .ىهتنا «مهنع باجحلا كلذ عفر ىلع ليلد مهل هجورخو ؛مهمر

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلع لمعاو بيقنلا اهبأ كلذ ملعاف

 ربصي لب ؛هجوزي نأ خيشلا نم بلطي نأ :ةيوازلا ءارقف نم دحأل يغبني الو

 دقف خيشلا نم كلذ بلط ريقف لكو ؛هسفن تاذ نم كلذب خيشلا هيلع ريشي ىتح

 كلذل اًريخ جيوزتلا ىأر ناك هنأ ولو هيلع نيمأ خيشلا نإف ؛بدألا نع جرخ

 زع- هللا نع عطاوقلا ربكأ نم ديرملل جيوزتلا موقلا دع دقو «هب هيلع راشأل ؛ريقفلا

 «ةيلوجرلا ماقم يف لمك اذإ الإ هديرم جوزي الأ خيشلل بدألا نم :اولاقو -لجو

 ةلمج نم كلذ لبق هجيوزت نإ :اولاقو «نينوكلا نم ءيشب هبر نع لغتشي ال راصو
 «قيرطلا بلط يف قدصلا مدع ديرملا يف خيشلا سرفت نإ الإ مهللا ؛ديرملل شغلا

 هب موقت يتلا ةفرحلا لمعو «جيوزتلاب هيلع ريشي نأ هلف «تنعلا هيلع فاخو

 .هجوزيو

 نيح ؛ةينلا هذه ىلع اًسفن نيسمخ وحن ةيوازلا ءارقف يف هللا دمحب تجوز دقو

 «يغبني ال ايف عوقولا نم مهيلع اًفوخ ؛قيرطلا بلط يف مهدنع قدص ال مهتيأر

 ريصي ال ثيحب ؛قيرطلا يف قدصلاب نآلا نيميقملا بازعلا ىلع نمي ىلاعت هللاف

 ىوس هللا نم نوبلطي الو «ةرخآلاو ايندلا تاوهش نم ءيش ىلإ تافتلا مهدحأل

 دحأ سلاجي الو «نيرادلا يف هللا ءايلوأ دوصقم يه !نإف ءريغ ال هتسلاجمل مهليهأت
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 اهنإف ؛ريغ ال ايندلا راد يف اهيف هبر سلاجي ناك ىتلا تاقوألا ردقب الإ ةنجلا يف هبر

 رسحتي سيل اًعوفرم درو انه نمو «ةيورخألا ةسلاجملل ةداملا وأ :نيجعلل ةريمخلاك

 .ىهتنا ءاهيف هللا اوركذي مل ءايندلا يف مهم ترم ةعاس ىلع الإ «ةنجلا لهأ

 ريقفل يغبني ال :لوقي يلوبتملا مي ميهاربإ يديس ناك دقو «ةرسح نم اهمظعأ اف

 ىهتنا ء.سلغتو سلفتو «سحدت ة ةأرملا نإف «ماقملا لايك دعب الإ جوزتي نأ

 ل ل

 امل مث «كلذ نم رثأتيف هخيش هعنميف «هتأرما ىلع جيوزتلا بلطي نأ ريقفلا رذحيلو

 ٍينرمأ يذلا وه خيشلا امنإو «جيوزت يلاب ىلع ناك ام انأ :هتجوزل لوقي خيشلا هل نذأي

 مظعأ نم كلذ نإف ؛خيشلا ىلع اهبضغب هيلع هتجوز بضغ نم هسفن يذغيف «كلذب

 ىلع دراولا فيضلا قحبجاوباوموقي نأ :ةيوازلا ءارقف عيمجلا يغبنيو

 هنودجي ام هل اومدقيو «ليجبتلاو بيطلا مالكلاب هنوسنؤيو «خيشلا ةبيغ يفةيوازلا
 فلسلا نم ناك نم هل نوكحيو حلم ريغب زبخ وأ ءاًحلمو اًربخ ولو «ماعطلا نم

 الثا ؛امهريغو «يوغبلا مامإلاو «يناحلا رشبك ؛اًمادإ ةيفاعلا لعجيو ءاًفاح زبخلا لكأي

 باب ىلإ هوعيشي نأ بدألا نم فيضلا جرخ اذإو «ةنسلا فلاخيل هيلإ مدق ام رقتحي

 «مهخيشل هترايز مهل هعضاوتب مهنم لضفأ هنوك ثيح نم ؛ءاعدلا هولأسيو «ةيوازلا

 ءارقف يف اًبيرغ قلُخلا اذه راص دقو «عضاوتلا ةرثكل عبات ماقملا ولع نأ مولعمو

 ةرايز ىلإ ىتأ اًفيض يرقي مهدحأ داكي الف «مهخايشأب مهطابترا مدعل ؛اياوزلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ؛هدجي لو ؛مهخيش

 كلذ نوكي دقف ؛ةيوازلا ىلإ ايادهلا نم هيتأي امع لفغي الأ :خبشلل يغبنيو
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 صخش هل ناك اذإ امك ؛رعشي الو لاعلا اياده ةلمج نم وأ «ةوشرلا نم اًدودعم

 جرخي خيشلا نأ هتجوز تفاخف ثام مث ؛ةيوازلا فقو نم اًراقع وأ اًناتسب رجأتسم

 كلذ نإف ؛ماتيألا اهدالوأ رجؤيل ةيدهب هتءاجف ءاهدالوأ نع ناتسبلا وأ راقعلا كلذ

 ىلع دالوألا مأ فوخ الول هنأل ؛لامعلا اياده مكحك وأ «ىنعملا يف ةوشرلا مكح يف

 ؛ةيدحلاب هتءاج ام اهدالوأ ريغل هيطعيو ءألثم ناتسبلا كلذ مهنع جرخي نأ اهدالوأ

 لبق هدلاو ةكرت نم ةيدحلا تذخأو ؛نيرصاقلا نم دحأ دالوألا يف ناك نإ اهيسال

 كنإف ؛كسفنل هبنتو ةيوازلا خيش اي كلذ ملعاف ؛لفطلا ةصح نم اهدعب وأ ةمسقلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛كلذ لعف نع ةرخآلا يف لوئسم

 يذلا لهجلا كلسم اوكلسي الأ :فايرألا دالوأ نم ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 ءاملعلا مالك مهعامسو «راصمألا يف نآرقلا مهتءارق دعب .فيرلا يف هيلع اوناك

 اك ؛هقنع يف هتسورع ىلع لخديل ماحلا لخدي نم اوعفصي نأك كلذو «نيحلاصلاو

 لزي مل اذإ ديرجلاب اهب لوخدلا حابص هوبرضي نأ و أ ءبدوشلاب ايرخسلا لهأ لعفي

 هتجوز عم ةنسحلا ةبعادملا وأ ؛عاتملا بدأ هوملعي نأ بدألا امنإ ؛كلذ ريغو اهتراكب

 ليملا نم هورذحي نأو «كلذ وحنو «بيطلاو «هكاوفلاو «تاوالحلاب اهيلإ ببحتلاو

 ْنِم ترإ 99 :ىلاعت هلوق وحن يف ىلاعت هللا هرذح امك ؛ةيعيبطلا سفنلا ةوهشب اهيلإ

 ام» لك هلوق وحن يفو 54 :نباغتلا) شوُرَدَحَأَك محل ودع ْمُكدَْوَأَو ل

 .ىهننا ,"(ءاسنلا نم مهيلع دشأ يه ةلتف ينمأ ىلع تكرت

 فيك رظناو «دلولا ركذ ىلع ةوادعلا يف ةجوزلا ركذ ىلاعت هللا مدق فيك رظناف

 فشك يف ينولجعلا هركذو ((44 /1) سدورفلا يف يمليدلاو «(41/14) هفنصم يف ةبيش وبأ هاور )١(

 .هوحنب مهعيمج ؛ءافنلا

-160١- 



 ىندأ هل ريقف لك ىلع قيقحو ؛هتوم دعب هتمأل عقت ةنتف دشأ نبعأب ءاسنلا لَو فصو

 جوزت اذإ :ه# يروثلا نايفس مالك ينو .هنم هلوسرو هللا هرذح ام رذحي نأ لقع

 نب نايفس ىورو «بكرملا هب ترسك دقف دلو هل دلو نإف ؛رحبلا بكر دقف لجرلا

 بحاص متيأر له :لاقف «كلذ يف هل ليقف «ةفيلخلا باب ىلع فقاو وهو :ةرم ةيئيع

 «حلفي مل ءاسنلا ذاخفأ دوعت نم :لوقي 2# يعفاشلا مامإلا ناكو !؟طق حلفأ لايع

 اف ؟جيوزتلا يف متيأر اذام :نيجوزتملا باحصأ لأسأ ةنس نيثالث ذنم :يل لوقي ناكو

 .ىهتنا ءاّريخ ىأر هنأ ركذ دحاو مهنم

 نم رضأ قيرطلا نع مهعاطقنا يف ءارقفلا ىلع سيل هنأ :موقلا لاق دقو

 تاوهش نم هبلطت اب اه يتأيل ؛بسكلا ىلإ هوعدت ةجوزلا نأل كلذو ؛جيوزتلا

 قاوسألا يف ءارشلاو عيبلاب ؛ايندلا ءانبأ قيرط ىلع نوكي نأ امإ هبسك ولخي الو ءايندلا

 ءالؤه نإف ؛ةدابعلل اياوزلا يف نيعطقنملا دابعلا قيرط ىلع نوكي نأ امإو ءاهوحنو
 ماعطلاب مهيلإ نسحي نمل قافنلاو «ءايرلاب مهنيد باهذب مهئاسن تاوهش نوبسكي

 نم هنإو «جوزت انالف نإ :ةيوازلل نيجوزتملا نم دحأ لاق ابرف ؛كلذ ريغو ةوسكلاو

 مهضعب هيلإ نوئسحي سانلا ريصتف هب موقي ءيش هل سيلو «نيحلاصلا هللا دابع

 هتالصو «هركذب ايندلا لكأيف «ةوسكلاب مهضعبو «زبخلاب مهضعبو «ماعطلاب

 لاقيو «ةحلاصلا لامعألا نم نيديلا رفص ةرخآلا ىلإ بهذيو «كلذ وحنو «هتءارقو

 ةمامع اهب تسبلو ءاّحلو اًربخ اهب تلكأ دق كنإ :اهباوث بلط نإ ةمايقلا موي هل

 هلاح نم فخأ ؛بزاع وهو هلاح دجول ةريصبلا نيعب لمأت ولف ؛كلذ وحنو «ةبجو
 :اودشنأ دقو «سانلا نم ةنمو ةنؤم لقأو «جيورتلا دعب

 يتلا ظْفَح مْزَحْلاَلُك مْرَحْلاَو ينم ٍشْيَعِب ىَّظحت اَبِزاَع شع
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 يفور لك نع حسا قمر حلا ناك وم
 يف هناوخإ هتاداعم نمو «هناريج قح يف هتأرما مالك عامس نم ريقفلا رذحيلو

 ثتعستا اهبرو «دسافملا ربكأ نم كلذ نإف «هتجوز هيلإ هيقلت ب ؛اهريغ وأ ةيوازلا

 تريبل اوعفارتو ءاهريغ قح يف هتجوز قدصي دحاو لك راصو «ءارقفلا نيب ةنتفلا

 عم ناكو ءاّمالك هتجوزل عمسي ال نم لقاعلاف ؛مهتويب نم اوجرخأو «ماكحلا

 ىذألا لامتحاو «ةهكافلاو ماعطلاب هيلإ ناسحإلا نم هراج ىنح ىدأو ءاهيلع همصخ
 .ىرخأ ةراح ىلإ هنع ءافتنا وأ تومب هقرافي ىتح «كلذ وحنو «هنم

 رذحيلف عربرلات ؛اًضعب مهضعب نكسل قصالم ةيوازلا ءارقف نكس ناك اذإو

 مظعأ نم كلذ نإف ؛تاقوألا نم تقو يف هيأ لايع ىلإ رصبلا حامطإ نم مهدحأ

 فاي نم هلأ َكحِلِ :ىلاعت لاق «شحفلا يف هقوف وه ام ىلإ رظنلا هرج اهبرو «.تانايخلا
 نم لك باذعلاب ىلاعت دعوت (14 :ةدئاملا) * ميل ٌباَدَع مَ كلذ َدعَب ئدّتغأ ِنِمَف بيق

 .مهفاف «هريغ ىلإ هل لحأ ارع ىدعت

 لايع ىلإ رصبلا حامطإ نم ةيوازلاب نينطاقلا ءارقفلا رذحي نأ :خيشلل يغبنيف

 ناطيشلا نأل ؛كلذ لبق زوجف مهدحأل دهعي مل ولو «ليلق لك اًضعب مهضعب

 نم برقلا بحت هتجوز تراص ىتح «هراج لايعو ريقفلا نيب فلآ ابرو «داصرملاب
 ؛ةقفنلاب هسفن بيطو «هتروص لامجو «هنس رغصل امإ ؛اهجوز نم رثكأ راجلا كلذ

 نم بيقرلا نع ةلفغ يف انزلا يف اعقو ىتح ءامهنيب براقي لزي ملو ءكلذ ريغل امإو
 :لاقو «ناريجلل سوسو «ةشحافلا يف اعرش مث ؛دلو وأ ؛ةيراج وأ ءجوز نم قلخلا

 بجاوب اوموقو ءاهجوز ةبيغ يف اهايإو وه هتولخ اورظنا اولاعتف «ةنالف عم اًنالف نإ
 ةراحلا لهأو سانلا ريصتف ؛اهدنع نم هجارخإو .هبرضو «هيلع عبتتلا يف مكيخأ قح
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 ناك :لوقي مهضعبو «ةشحافلا لمع مهضعب ريصيو ءاههتريرس كتبو «اهب نوثولي

 تبصعت ابر كلذ دعب مث ؛لمعلا هيلع اوعطقف سانلا هب ملعف «لمعلا ىلع اًمزاع

 هجرخيف ءاذه خيشلا جرخأ نإ الإ ةيوازلاب نكسن ال :اولاقف هيلع ةيوازلا ءارقف

 اوضغو «ناوخإلا اهيأ رذحلا رذحلاف «نيتحلصملا ربكأ لعفيو «ًةرورض خيشلا

 «ةنس نيسمخلا وحن نورواجتي اوناك نيذلا نوضاملا ءارقفلا هيلع ناك (ى ؛مكراصبأ

 ال ؛مكحلا اذه ىلع ةعامج ةيوازلا يف نآلا اندنعو ؛هتراج هجو مهدحأ فرعي الو

 مهيلع نمي ىلاعت هللاف ءاهتئيهو ءاههجو نول نع ًالضف «مهتراج توص نوفرعي
 .نيمآ...نيمآ ؛تامملا ىلإ كلذ ىلع ماودلاب

 وأ «ةهكافلا نم اًنالف ىطعأ خيشلا نإ :هتجوز لوق عامس نم ريقفلا رذحيلو

 كاطعأل ؛ناسللا ديدح تنك ولف كب هتناهتسا ىلع لدي اذهو «؛كنم رثكأ ماعطلا نم

 ابر ىتح «خيشلا ىلع طخسلاب مدمدي ريصيف «مهئاسن نم فاخي نيذلا ىطعأ ام لثم

 ءارقف نم دحاول هلثم عوقو مدقت |ى ؛حلفي ملف هتقمو «كلذب هيلع خبشلا بضغ

 عيمج بلسف «ءارقفلا نيب همسق ءيش يف خيشلا ىلع ضرتعاف «يلوبتملا ميهاربإ يديس

 لأسن «لاح أوسأ ىلع تامو «بولقلا هيلع ىلاعت هللا اسقو .ءفشكلا نم هيف ناك ام

 .ةيفاعلا هللا

 فقو يف نكي ملو «ةيوسلا مكحب ةيوازلا ماعط نم نولكأي ءارقفلا ناك اذإو

 هنجعو «نحطلا دعب هلخنو «حمقلا ةلبرغ نم ؛ءارقفلا ةمدخ ةرجأب موقي ام ةيوازلا

 نإ |ميسال ؟كلذ ةئيهتب مهلايع ءارقفلا رمأي نأ فورعملا نمف ؛خبطلا ةئيبتو «هصيرقتو

 ؛ةيحضألا محو «كعكلاك ؛ةيوازلا ءارقف عيمج ىلع قرفيو «مساوملا يف لمعي ناك

 هلو هدحو راد يف نكاس هنأ هسفن دحاو لك ردقيو ارقفلا نم دحأل ةميلولاو
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 يف فقوتت ال خبطتو .نجعتو «لخنتو «لبرغت ريصت ةأرما لك نإف ؛هلحو ةشيعم
 ملقف «ةمدخلا نم مهءاسن قتع اوبلطف «يدنع ةعامج ضعب سولف ترئك دقو «كلذ

 يف سلج اذإ مهدحأ راصو «ةحلاصلا لامعألا مهيلع ترسعتو «هدادمإ مهنع هللا

 ؛ةمدخلا نم هتجوز ةيامح بلطي مل نم فالخب «رمجلا ىلع سلاج هنأك ؛ركذ سلجم

 نإ» :لي هيبن ناسل ىلع انربخأ ىلاعت هللا نإف :ضكئاف هيلع نطابلاو رهاظلا هللا ددم نإف

 .ىهتنا ؛”«هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللا

 نع ءالبلل ةعفاد ةمدخلا كلت ىأر اهبر هنإف «خيشلا دانسإب كلذ ناك نإ اميسال

 ,نهدالوأو «نينادبأ نع ةيفاعلا ةاكز ةلمج نم ةمدخلا كلت نأو ؛ءاسنلا ماسجأ

 ,ةكحلل نهنادبأ نضرع خيشلا ةراشإ نفلاخ ىتم نبنأو ءنهرصبو «نهعمسو

 عولطو ءشرطلاو «ىمعلاو «لصافملا نابرضو ؛يجنرفلا بحلاو «برجلاو

 ؛نهءاضعأ بحلا لكأو ؛نههاوفأو «نهفنأو ,نهجورف يف تاعولطلاو تاجارخلا
 ةمدخلا فئاظو نوبلطي نيذلا ؛لاجرلا يف لوقلا كلذكو ءاياوزلا ضعب يف عقو امك

 خألل ةرم تلق دقو «تافآلا اهبحاص نع عفدت ةفيظو لك ؛اهيف خيشلا مهماقأ يتلا

 هتغدلف؛ مونلا ىلع مزعف «ةليللا هذه يف حيبستلا نع لفغت ال :رضخ تحخأ نبا دمحم

 ىلع حيبستلا نإ هللاو :هل تلقف «ةليللا كلت متي ملف ءءاشعلا ناذآ لبق نم برقع

 .كلذ نم نوهأ ناك ةرانملا

 «جوزتي ام لوأ لكأملا يف طسبتلا نم رذحي نأ :جوزت اذإ ريقفلل يغبني كلذكو

 ةجوزلل دهمي نأ بدألا |منإو ؛ماصخلا |هنيب عقيف ءاهنع هعطقي مث ءيشب ةأرملا دوعيف

 ىلع نيحطلا نم هتانبو ِهْلَو هللا لوسر جاوزأ هيلع ناك ام امل ركذيو «ةعانقلا طاسب

 .هجيرخت مدقت )١(
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 يف امل ديزي كلذ دعب مث ؛لضفأ كلذ نأو «لخلاب وأ حلملاب ريعشلا زبخ لكأو «ىحرلا

 نأش نم هنإف ءسكعلا نود ةجوزلا بلق ىوقي كلذب نإف ؛اًئيشف اًنيش لكأملا

 هيردزتف «هعم ناك ام غرفيف ءاهب لخدي ام لوأ هكاوفلاو لكألا يف طسبتيف ؛نيباصنلا

 همكح تحت وهف خيش هل ناك نم امأ خيش هل نكي مل نم مكح اذه ؛اهئيع يف ةأرملا

 «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «هنيدو هايند يف هبيبطو هميكح هنإف ؛هب هرّمأي ام هتراشإو

 لبق مكل تناك يتلا ةحلاصلا مكلاوحأ دقفت نع اولفغت الو ءاوحلفت هب اولمعاو

 مكتلغشأو ؛مكلامعأ اهل مكتب تصقنو ؛مكلاوحأ تريغ اهبر ةأرملا نإف ؛جيوزتلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «بلاغلا يف مكبر نع

 هوعفدي نأ :زبخ مهئاشع وأ مهئادغ نع لضف اذإ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 مهنئازخ يف كلذ نم ءيش راخدا مهل يغبني الو «فافجلا يف ءارقفلل هتتفي بيقنلل

 :ةيهإلا بتكلا ضعب يفو «قازرألا ريسعت يف برجم كلذ نإف ؛اًمرشو اًصرح
 .ىهتنا ؛ءادعألا هلام لكأي ليخبلاو ءاّدبأ ءورحم صيرحلاو ءاّدبأ دوسي ال دوسحلا

 زبخلا هلدب ذخأيو «سبايلا زبخلا بيقنلا يطعي نأ ريقفلا رضي ءيش يأو

 لك ةئؤم ريصيو «ةقرفتلا لصحيو «ةيوازلا قزر لقي نأ الإ مهللا ؛موي لك يف يرطلا

 الإو «ممل ةصخر راخدالاب نيقيلا ءافعضل سأب الف «خيشلا نود هسفن ىلع ريقف

 اًعيجشت ؛ةشيعملا قيضو ةصاصخلا تاقوأ يف رائيإلاب ىلاعت هللا مهحدم دق ءايوقألاف

 .مه
 دمحم يديسو «يرمغلا دمحم يديسو «يلوبتملا ميهاربإ يديس نع انغلب دقو

 مهدحأ دنعو «ءالغ لصح اذإ اوناك مهنأ :# باطحلا ناثع خيشلاو «"دواد نبا

 يوالزلملا نب دواد نب نيدلا باهش وه )571/١(: «ىربكلا تاقبطلا» يف فنصملا خيشلا لاق )١(
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 يرتشي اك قوسلا نم يرتشي ريصي مث ؛مهيلع هقرفو سانلل هجرخأ ؛حمق لصاح
 ردقن ال :اولاقف «نينسلا نم ةئس يف يتيواز ءارقف ىلع رمألا اذه تضرع دقو «سانلا

 ناكل كلذ ىلإ ينوباجأ ولو مهل هنكمأف حمقلا هب يرتشن ءيش ىلع الو «عوجلا ىلع

 ىلع اًدمتعم مهدحأ ريصيل ؛نيقيلا لامكب مهيلع نمي ىلاعت هللاف ءقلخللو هلل ىضرأ

 بر هلل دمحلاو «نيئمؤملا لك هيلع امك ؛ءلضفلا كلذ بستحي ال ثيح نم هللا لضف

 .نيملاعلا

 ىلاعت هللا نمي مل نيذلا ؛اههوهك عم بدألا اومزالي نأ :ةيوازلا بابشل يغبنيو

 نم دحأل بابشلا نم دحأ لوقي الو «ةداعلا مكحب ملع الو «نآرق ظفحب مهيلع

 انم سيل» :ثيدحلا يف نإف «ملعلاو نآرقلا ةلمح نم ينوكل ؛كنم لضفأ انأ :لؤهكلا

 يف ريغصلاو «ردقلا وأ نسلا يف ريبكلا هب ينعي "«انريغص محريو ءانريبك رقوي مل نم

 نانع نب دمحم خيشلا دعب ينعي تيأر ام «ةنسلاو ؛باتكلاب لمعلل ًامزالم ناك «هنع هللا يضر يدمحملا

 ناكو ءاهاسني الو «هدنع ديقتت اهنإف ءابب لمعيلف ةنسلا ظفح دارأ نم :لوقي ناكو «هنم ةنسلل طبضأ

 نم نيدراولا فويضلل ًادروم ناكو «طايمد ةريحب ىلع هتيواز يف فوصتلا بتك أرقيو ءملعلا سردي

 همعطيو ؛هيلغي ءاملا عضيو ءتسدلا قلعيف زرألا ريغ فيضلال ًائيش دجي مل ابر ناكو ؛نيرداصلاو «طايمد
 هنع ىلاعت هللا يضر هتبحص «راتسلا ناحبس :خيشلا لوقيف زرألا اذه نبل بيطأ ام هل لوقيف فيضلل

 ةثامعستو نيسخخحو ىدحإ ةنس تام .هلاوحأ نم ءيش يف ةنسلا نع غاز طق هتيأر ام ةنس نيعبرأ نم ًاوحن

 .هنع ىلاعت هللا يضر ةنس نيناثو فين نع

 ميكحلاو .نسح هدائسإ )54/١(: يرذنملا لاق « (51801 مقر , "77 /5) دمحأ هجرخأ )١(

 يعبات ليبق وبأو ةقث يرصم يدايزلا ريخ نب كلام لاقو 51١( مقر )١/ 231١ مكاحلاو )١/187(.

 )١177/54( يعفارلاو «(11574 ةمجرت « 717 /9) ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا :اًضيأ هجرحسأو .ريبك

 يف يناربطلاو دمحأ هاور )1117/1١(: يمئيحلا لاق .(450 مقر « 751 /4) يناربطلا قيرط نم ءايضلاو

 .نسح هدانئسإو «ريبكلا
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 نم كلذك ؛ريغصلا محري نأ ردقلا وأ نسلا ثيح نم ريبكلل يغبنيف «نسلا وأ ردقلا

 نم وهف «لامكو صقن اتهج ريغصلاو ريبكلا نم صخش لكلف ؛ردقلا وأ نسلا ثيح

 هصقنو «هلارك ثيح نم هنم ملعأ ناك ولو ؛هيف ريغصلا محري نسلا يف هلامك ثيح

 يذلا ناك نإو ؛لهجلاب هنع صقنو نسلا يف هيلع داز يذلا ريبكلا رقوي نسلا يف

 ام هلعل رس اذه نإف مهفاف «لهجلا نود ملعلا نمز وه انإ ةقيقح رمعلا نم بسحي
 .كلذ لبق كلاب قرط

 حتفي مل نيذلا ةيوازلا لوهك نم دحأ نيبو مكنيب عقو اذإ ناوخإلا اهيأ مكايإف

 ؛كنم لضفأ انأ :هل لوقي نأ «ملعلاو نآرقلا نم مكيلع حتف ام لثمب مهيلع ىلاعت هللا

 .نعلو درطو «ةنجلا نم هب جرخأ يذلا سيلبإ بنذ وه كلذ نإف

 ام :هبلق يف ولو مكدحأ لوقي نأ ,مكنود لهكلا كلذ عم خيشلا ماق اذإ مكايإو

 نأل ؛لهكلا ينعي نالف ىلع هضافأل ددم هعم ناك خيشلا نأ ولو «ذيملتلا الإ خيشلل

 همالكب نوعفتني ال مهنوك امأو ؛ءارقفلل ريخلا ةبحمو .داشرإلا يه |نإ خيشلا ةبترم

 مل نإو «سانلا ةياده رجأ خيشللف ؟خيشلا ىلإ ال هللا ةمحر ىلإ كلذف «هيلإ نوتفتلي الو

 نم دلاولا دنع زعأ دحأ ام يدلو اي :خيشلا لاقف «موقلل حتف ام ءيشب هيلع حتفي

 «نيدم ىلع كتمدقل ؛قيفوت يديب ناك ولو «هيلإ ال هللا ىلإ عجار قيفوتلا نكلو ؛هدلو

 .ىهتنا ؛هيلع حتف نمت امهريغ ىلعو «يرمغلا دمحم ىلعو

 نم هدلول ةيبطقلا نوكت نأ ىلاعت هللا نم بلط هنأ :باطقألا نع انغلب كلذكو

 ال ىلاعت هللا ىلإ وهف نطابلا امأو هرهاظلا ثرإلا يف كلذ :لوقي فئاحلا عمسف «هدعب

 .ىهتنا «كيلإ

 انس مكنم ربكأ ناك نم عم «بدألا اومزلاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف
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 هبدأ لق نمل لامتحالا :هيلع بجاولا مدقأ ناك نم نأ امك ؛ةيوازلا يف ةرواجم مدقأو
 لوخد يفو «هللاب ةفرعملا يف اًماقم ىلعأ مدقأ ناك نم لك نأل ؛بابشلا نم هيلع

 عم بدألا اذه ناك اذإو «كلذ نم ٌدضلاب ناك نمت لامتحالاب قحأ وهف ؛هترضح

 رواجملا لوقي نأ حبقلا لك حبقيف !؟خيشلا عم بدألاب فيكف «ةيوازلا لوهك

 لضفأ انأف ةيوازلا خيش تنك ولو «تنأ نآرقلا ظفحت ال ناك اذإ :ةيوازلا بحاصل

 ناكف ؛باطحلا نارثع يديس عم ءاهقفلا ضعبل عقو امك ؛كنود نآرقلا ظفحل كنم

 ءاهماعطو اهزبخ لجأل ةيوازلا ىلإ عجريو ءرهزألا عماج سورد رضحي ريقف هدنع

 «نامثع خيشلا :ينعي ؛كخيش نمو كنم لضفأ انأ :لاقف ءاّموي ريقف ىلع هبدأ لقف

 بذوش عم رئاد وهو تامو «هيف ناك امم بلسو ءصخشلا كلذ ىلاعت هللا تقمف

 بولق رييغت نم هللاب اوذيعتساو «كلذ اوملعاف -ةيفاعلا هللا لأسن- فيرلا يف يناغملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «خايشألا

 ,ٍلع ةدايز مهجئاوح يضقي نمل ناسحإلا يف اوديزي نأ :هدالوأو خيشلل يغبنيو

 الو خيشلا ةمدخ نيرواجملا نم اًدحأ مزلي ال هنإف ,نيرواجملل ناسحإلا مومع

 عقي رمأ اذه ءاهجوزل ةجوزلا ةمدخك ؛فورعملاو ربلا باب نم كلذ امنإو «هدالوأ

 جيرهصلا نم ءاملا ءلم يف رواجملا اومدختسا |برف «نيخيشمتملا نم ةلهجلا هيف

 نسحأ اذإف ؛زوجي ال كلذو «مويلا كلذ يف هحول ةءارق اولطعو هيلع اًمرك ليسغلل

 نم ملسو «ريجألل ةرجألاك ناسحإلا لعجو «ةمدخلاب كلذك هلباق ابرف دحأ ىلإ

 ناك ؛كلذ ريغ يف عقي ال نمت ةرجأب اًمداخ هل هدلو وأ خبشلا لعج نإو «مثإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةمذلل صلخأ

 ثيحب ؛ةيوازلا خيشب داحتالا بابسأ يف اوذحأي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو
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 نآرقلا عاس هبلق ىلع رطخ اذإف «ةيوازلا ءارقف كلذك ؛هب مهب ءيشب مه اذإ ريصي

 عمو «نمحرلا دبع دلولا عم تارم كلذ لثم يل عقو دقو «رطاخلا بقع هيف اوعرشي

 برف و هللا لوسرل حدملاو نآرقلاب اهتوص عاس بحأ ينإف ءيواسرتلا دمحم خألا
 ردقي ال ةوالح كلذل دجأف ؛ةءارقلا يف ناعرشيف ءاّراهبنو ًاليل اهنم كلذ تبلط

 علطتو :ةالصلا يف تنك |برف ؛نذؤملا يسرسلا يلع خيشلا عم يل عقي كلذكو ءاهردق

 الو ؛هتقول ظقيتسيف هظقوأو «ةالصلا عطقأ ديرأف «هنود هللا نوحبسي نونذؤملا

 نيمآ...نيمآ...نيمآتاملا ىلإ كلذ مهيلع متي ىلاعت هللاف لوقلاب هظاقيإ ىلإ ينج

 8 ل

 ءاًحصن كلذ ناك نإف ؟مكيلع باربألا اوقلغت ءيش يأل :لاقو ءاّضعب مهضعب عم

 مكنأ نم لهسأ رمألاف ءحصن ريغ ناك اذإو ؛هب اوصتخت الو نيملسملا هب اومعف

 ؛غيرفتو سوفنلل خيبوت سلجم هنإ :مهوقب هوبيجت نأ ؛باوبألا مكسفنأ ىلع نوقلغت

 ةفاضإ ىلع نوربصتو «مهناوخإ نيب مهسوفن مضه ىلع نوردقي انفراعم لك امو

 ةبحص يف لخداف ءانعم لخدت نأ بلطت يخأ اي تنك نإف ؛مهيلإ ةصقانلا لاعفألا

 كنيب اهيف عقت يتلا ؛كصئاقن ىلع كعلطيو «كفئاتك فطلي ىنح ؛هدهعو خيشلا

 «كسفن نم هملعت ام نود كؤادعأ هب كصقني ام عيمج ىرت ريصتو «ىلاعت هللا نيبو

 .ىهتنأ

 نم خيشلا هعدتبي مل ءارقفلا ةشقانم لاح يف بابلا قلغ نأ اًضيأ ٠ هوملعيو

 فورعمو «يرصبلا نسحلا نع لقت دقف ,حلاصلا فلسلا ةنس وه امنإو ؛هدنع

 دادحلا صفح يبأو «لبشلا ركب يبأو ,نسحلا مامإلاو «يطقسلا يرسو «يخركلا

 يف نوسلجي ال اوناك مهنأ :يعافرلا نب دمحأ خيشلاو «ليجلا رداقلا دبع خيشلاو
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 :نولوقيو «مهكرو تحت اهحيتافم لعجو «مهراد باوبأ قلغ دعب الإ ةشقانملا سلجم
 .ىهتنا ؛ةروع هلهأ ريغل مالكلا ركذ

 اب ًالمع ؛خيشلا ملع ريغ نم اًبحاص مكعم اولخدت نأ ناوخإلا اهيأ مكايإف

 ال نمك ةسلاجملل حلصي نم ةفرعم نع نورصاق مكنإف «مكل هتبحم نم مكدنع

 ؛سانلا نطاوبب ملعأ هنإف ؛هب ريشي |ناولمعاو «خيشلا ىلع هرمأ اوضرعا لب ءحلصي

 «ةقدنزلا ىلإ مكبسن نم هب ريشي اب اولمحاو «باودلا ضرم ةفرعم يف راطيبلاك

 قيرط لخد نم لكل دبال هنإف ؛مكيف ىلاعت هللا ملعب اوفتكاو ءاوحفصاو «هنع اوفعأو

 تامولعم نع ةجراخ ةرئاد لخد هنأل كلذو ؛ةقدنزلاب سانلا ضعب يمر نم موقلا

 بر هلل دمحلاو «قاذ ام اوقاذ نإ الإ ؛نسح لمحت ىلع هنولمحت الف «مهلوقع قلخلا

 .نيملاعلا

 مهدحأ بذكي الأ ةشقانما سلجم نورضحي نيذلا :ءارقفلا عيمجل يغبنيو

 ءاهيف عقو هنأ هسفن نم فرعي مل يتلا ؛صئاقنلا نم مهدحأ ىلإ فيضي ايف خيشلا

 هربخأ مث ؛اهيف عوقولا نم هرذحف «لبقتسملا يف اهيف عقي هنأ خيشلل فشك اهبرف
 «هرصب قرخ ابر خيشلا نإف ؛ًالثم ةلزلا كلت يف عقو اذإ هسفن اهب يواديل اهئاعدب

 كلذ اودعبتست الو «لعفلاب هعوقو لبق ةوقلاب مهسوفنو هباحصأ قورع يف ام ىأرف

 ”«مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي هنإ) :درو هنإف ءسيلبإ تاماقم نم ماقم هنإف ؛هيلع

 يف يرجأ نأ يف سيلبإ ماقم ينطعأ بر اي :لوقي نأ خيشلا ىلع اودعبتست الف

 ءاهيف عوقولا نع هرجزأف «يصاعملا نم هيلع مزعي ام فرعأل ؛مدلا ىرجم يديرم

 ىربكلا ين يئاسنلاو )4١١/1(« يمرادلاو (2017/1) هجام نباو ((5547/0) يراخببلا هاور )١(

 9/١(. /؟ 4) ريبكلا يف يناربطلاو ١165((« /8) دمحأو «(7370/5)
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 :نونلا

 وأ «ةقلعملا رومألا نم رمألا كلذ ناكأ ءاوس ؛كلذ لثم ىلع روجأم دبعلا.ذإ

 ؛كخيش يف كداقتعا لامك ليصحت ىلع لمعاو يأ اي كلذ مهفاف «ةمربملا رومألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هتراشإبو هب عفتنتل

 ليللا اوقرغتسا ولو ءًالمع مهل اوربكتسي الأ :ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبنيو

 نم ةعقولا كلت يف هتافو ءريسلا نع فقو هلمع ةرثك ىلإ رظن نمف ؟لمعلاب راهنلاو

 حيرتسي نأ زوجي ال :اولاق دقو «كلذ انقذ اك ؛هرمع لوط كلذ لبق هلان ام رثكأ ددملا

 كسمو «ليل ماقم ىلإ لصو اذإف ؛ةحار هل ذخأيف «سفنتي ام ردقب الإ لمعلا نم

 لعجاو بعتلا نم حرتسا :ليل هل لوقت كانهف ءاهيدي نيب فقوو ءاهتميخ بانطأ

 ام لوط ايو «تينعتو تبعن ام لوط ايف ؛ريغ ال يتسناجم دوهشو «يتسلاجم كلمع

 .ىهتنا ءتيجو قيرطلا نم كريغ عجر

 ابر هنإف ؛مكخيش رمع نم يقب ام اومنغتساو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف

 مكدحأ دجي الو ؛مدنلا مكعفني ال نيح هتوم ىلع مكدحأ مدنيف «لئالق مايأ هنم يقب

 نكيلو «تاريخلا نم ءايشأ ىلع هلبق هلكأي نم الو «ةدحاو ةملكب هحصني نم هدعب

 وه نوكي لب ؛لمعلا ىلع ههبنت يف هخيش بعتي الو ؛هسفن نم مكدحأ "ساخنم

 ال داهج موقلا قيرط نإف ؛رخآ لمعل لقتنيو الإ لمع نم لمي الف .هسفن هبني يذلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مكاده ىلوتي ىلاعت هللاو ؛هيف حلص

 لاحلا فيعضلاو ,فيرشلاو «ىمعألاب اونتعي نأ :ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبنيو

 .قيقرلا وأ باودلا هب خسنت هوحن وأ دوع :ساخدملا )١0(
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 اذإ ركسعلا يضاق وأ 'رادرتفدلا وأ ءاشابلا ةعاججب نونتعي امب رثكأ «هل هبؤي ال يذلا

 ةعامج مظع ريقف لكو «ءارقفلا ىلع اًسولف نوقرفي وأ «خيشلا ةرايز نوبلطيف ؛اولخد

 بجيف ؛هخيش دهع ضقنو «سكتناو ءسكعت دقف نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ءالولا

 ءانبلا هل حلصي يقب !ف ءضقتنا دق لوألا دهعلا نأل ؛ايناث هدهع ديدجت بلط هيلع

 ديرملا ميدقت مدع :ىلإ عجري خيشلا دهع عومجم نأ ناوخإلا ملع ىلع نوكيو «هيلع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىلاعت هللا ةاضرمل اًبلط ؛ةرخآلا ىلع ايندلا لامعأ

 ىلع ضرعي ىتح «ةليل لك مهدحأ تيبي الأ :ةيوازلا ءارقف عيمجلل يغبنيو

 نم حوصنلا ةبوتلا قيرط ىلإ هدشريل امإ كلذو ؛مويلا كلذ يف هلمع ةفيحص هخيش

 هشقانيل امإو «هل رفغيف هل ىلاعت هللا رفغتسيل امإو ؛ةصقانلا وأ ةئيسلا لاععألا كلت

 عقي ال ةمايقلا موي باسحلا نإف ؛ةرخآلا يف باسحلل فوقولا هيلع ففخيف اهيلع

 هسفن ةشقانم يف نقتأ نمف ءاهلجأ نم اهخيبوت يف اهيف هسفن دبعلا لمهأ رومأ يف الإ

 ؛اًدبأ باسحلل فقوي مل اهيلع اهشقانو الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال ثيحب ؛انه

 اهيأ كلذ اوملعاف «لمهأ ام ردقب فقو ضعبلا لمهأو «ضعب يف هسفن شقان نمو

 ؛اهنم اًنيش هنم اوفخت الو .مكتفيحص يف ام عيمج ىلع مكخيش اوعلطاو ؛ناوخإلا

 دقف ءاثلاث بسحلا ةدشل مكسوفن اوضرعتو هاّيناث مكخيشو ءألوأ مكسوفن اوشغت

 ةدش نم ههجو محل عقي ىلاعت هللا يدي نيب باسحلل فقو اذإ سانلا ضعب نأ درو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو كبك هللا نم لجخلا

 :ةرورضلا نع ةدايز مونلا مهدحأ ىلع بلغ اذإ ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبنيو

 لخادلا وأ رداصلاو دراولا تاباسح رتافد كسام) ةئيدملا ةئيزخو ةيلام لوئسم ينعت :رادرتفدلا )١(

 .(ةماعلا لاومألا نم جراخلاو
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 وأ ناك ًاليل ركذلاو «ةالصلل ههبنيل ؛اهيف بيقنلا هاري يتلا عضاوملا يف الإ ماني الأ

 يف ةولخ وأ «ةنذئملا رئاودك ؛سانلا ةليلقلا عضاوملا يف ريقفلا مان ىتمو ءاّراهن

 هشغ ىلع ليلد وهو «قيرطلا أطخأ دقف «ةيوازلا جراخ رخآ دجسم يف وأ ,حوطسلا
 ءارقفلاو خيشلا ىلع بجي اذه لثمو «قيرطلا يف ءيش هنم ءيجي ال هنأو .هسفنل

 .مهنيد يف مهرضت يتلا ليحلا مهل هميلعتب ءارقفلا نيب دسفي الكل ؛هخيبوت
 ةقلح يف هسولج نوكي نأ ىلع مهدحأ محازي نأ :ءارقفلل يغبني امم كلذكو

 نم سلجملا يف هتوبثو «هتمه ولع ىلع ليلد كلذو ؛ةقلحلا جراخ سولجلا نود ركذلا

 سكع ِةاًينذ ال تاريخلا رومأ يف اًسأر نوكي نأ هدوصقم نأ ىلعو «هرخآ ىلإ هلوأ

 «ةقلحلا لخدا :بيقنلا هل لاق امبر هنإف ؛ريخلا هل هللا دري مل يذلا نالسكلا ديرملا لاح

 صضعب نم كلذ تعمس (ي ؛ةقلحلا يف زوجتأ ال ينإف ,ينالخ اًدحأ كل رظنا :هل لوقيف

 مهللا نيمآ «تاملا ىلإ تاريخلا ىلع ةمحازملا مهلك انناوخإ قزري ىلاعت هللاف «نايمعلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيمآ

 قح يف خيشلا تاخيبوت عيمج لخأي نأ :ةشقانملا سلجم رضحي نم عيمجل يغبني

 ضعب هيلع |ى ؛هناوخإ قح يف اهنم اًئيش ذخأي الو «يأرلا ئدابب هناوخإ نود هسفن

 «ةملظلا ىلع طحلا يف مويلا ظعاولا حلفأ :نولوقي اًبيطخ وأ اًظعاو اوعمس اذإ ماوعلا

 نمو «اّدبأ هسفن قح يف ظعاولا مالك ذخأي مهدحأ داكي الو «نالفو نالف ىلعو

 ؛بيطخلا وأ ,خيشلا وأ ءظعاولا مالكب ةعافشلا مدع ىلع ليلد وهف كلذ لثم لمعي

 نم عقت يتلا تاضيرعتلاو تاخيبوتلا عيمج اوذخو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 نإف ؛سلجملا نع اًيئاغ مكدحأ ناك ولو «مكناوخإ نود مكسفنأ قح يف مكخيش

 .رثكأو ةنس ةريسم هئيبو هنيب ناك ولو ؛هخيش توص عمسي قداصلا ديرملا
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 تناكو «ديعصلا يحاونب ةديرم يربعجلا ميهاربإ يديسل ناك هنأ انغلب دقو

 ؛هباحصأ ظعي موي تاذ وه ا(منيبف ؛رصمب رصنلا باب جراخ هتيواز نم همالك عمست
 :لاق ذإ نوكبي مهو

 نيجعلا يفل)كأيب لكلاو ةقاطلايفةل عاقاي

 باح صأ نيجعللاف اتهمتاولك بلكاي

 ةديرم انل نإ :لاقف ءزعشلا اذه خيشلا داشنإ ببس نورضاحلا فرعي ملف

 درطت نأ ىلع اهانهبنف نيجعلا تيسنو ءانمالك عمست اهتفرغ يف تسلج ديعصلاب

 .ىهتنا ءاهنيجع نع بلكلا

 جلاب سائلا ىدان امل ميهاربإ ماقم نم ثوروم هلصأ ماقملا اذه نأ مدقتو

 اذإ ناك هنأ :يعافرلا نب دمحأ يديس نع انغلب كلذكو «هوباجأف بالصألا يف مهو

 ؛هدلب لوح يتلا ىرقلا رئاس ىلإ هتوص رشتنا -هدلب - ةديبع مأ يف يسركلا ىلع ملكت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «يسركلا هيف يذلا هسلجم يف مهنأكف

 سلجم يف ىيس مهقلخ نيذلا ءارقفلا عيمجب ينتعي نأ :بيقنلل يغبتيو

 ىلإ جاتحمب سيل قلخلا نسح نأل ؛قلخملا نسح نوكي نمب هئانتعا نم رثكأ «ةشقانملا

 ةرثكو «راثيإلا نم هدنع امل قلخلا ئيس فالخب «جايتحالا كلذ لك هقلخ بذبي نم

 «ماصخلا هنم عقي يذلا وه هنإف «قلخلا ئيس ناك نم فالخب ؛ىذألل لاتحالا

 بر هلل دمحلاو ءروضحلاب ىلوأ ناكف ؛كلذ ريغو ,ءبرضلاو «متشلاو «"موشلاو

 .نيملاعلا

 .ةحيضفلا :ىنعت ةيرصملا ةيماعلا ةجهللاب ةملك )١(
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 ايندلا لامعأ نازيم هب فرعي قذح هدنع نوكي نأ :ةيوازلا فقو يباح يغبنيو

 كلذو «هنيط يف نيعرازملاو فقولا تويب يف نينكاسلا اهب سوسي ةسايسو ةرخآلاو

 يباج لكف ؛ماكحلا نم ىوكش ىلإ جايتحا ريغ نم ةلوهسب مهنم جارخلا صلخي ىتح

 قرطب هتفرعم ةلق ىلع ليلد وهف يمايس وأ يعرش مكاح نم ىوكش ىلإ جاتحا
 كلذ ذخنأ نع زجعو جارخ وأ ةرجأ تيب يف نكاس وأ حالف ىلع لمحت اذإو «ةسايسلا

 ىتح نويدملا نع كلذ يفخي نأ لقعلا نمف رخآ صخشل تيبلا وأ ةقزرلا دارأو «هنم

 ءاّدبأ ةقزرلا وأ تيبلا كلذ كنع جرخن مل كيلع اب تيفو نإ :هل لوقيو «هنم يفوتسن

 نويدملل ةهجلا كلت ةراجإ رهظأو «ةيسايسلا ةراجإلا هذه نع ةابحلا ضعب لفغ دقو
 كلذ ىفخأ ناك هنأ ولو «ماكحلا ىلإ هاوكش جاتحاو هرس بعتأف هنم يفوتسي نأ لبق

 .لصفنملا باسح وه ام لصتملا باسح نإف «هيلع ام عفد ىلإ رداب امبرل هنع
 اًئيش هدلو الو رظانلا معطي الأ ةيورخألا لامعألا يف يباجلا قذح نم كلذكو

 ام (ىالولو هلك فقولا ناقحتسي امكيإ :ام لوقيو ءيعرش قيرط ريغب فقولا نم
 «مهنيد يف نيروهتملا فلغلا ةابحلا ضعب هيف عقي اك ؛هنم اًئيش يبجي نأ اندحأ ردق

 هنم بلط هدلو وأ رظانلا نأ ردق ول لب ؛هنيد رظانلا ىلع ظفحي نأ هل ىلوألا ناكو

 ناك نإ |ميسال ؛كلذ نم هعنم هيلع بجاولا نمف ءيعرش قح ريغب فقولا نم اًئيش

 بلق فلت اذإ اك ؛هب عفنلا مدعيف هبلق هيلع فلتي هنأل ؛قيرطلا يف هخيش رظانلا
 - رظانلا تيبل يرتشي نأ نم يباجلا رذحيلف «نارودلا نم تعنتما نوحاطلا رجح

 مث ؛كلذ يف لهاستيو هفيضل ةخيطب وأ «ةجرسملل اّراح اًئيز -يلايللا نم ةليل

 .ريصب دقانلاو ءمارح كلذ نإف ؛ةيوازلا فقو فيراصم ىلإ هفيضي

 نم وأ ؛حاسمتلا نم هرذح نم رثكأ روهتملا يناجلا نم رذحي نأ رظانلل يغبنيف

- - 



 هدميف ؛حالفلا عم بدألا جايس قرخي نأ نم اًضيأ يناجلا رذحيلو ؛ءادوسلا ةيحلا

 نم كلذ نإف «هيلإ هدي دمي نأ نم حالفلا عنمت ةمرح هل نوكي نأ ريغ نم هبرضيو
 مع دالوأ هلو هيلع ءارمح هئيع ىأر مث «حالفلا كلذ برضب رمأ ابرو «لقعلا ةفخ

 مهل قرقري عجرف ؛مهبيرق ىلإ هدي دم نإ ؛هولدهبيو هوبرضي نأ اوبلطف ؛خأ وأ
 «بقاوعلا بسحي يباجلا نكيلف ؛مهنيعأ يف رغصو «ةمرح ةلق هيف اودادزاف هب اوقحلو
 .ناتاش هيف حطتني ملو هولتق ابر الإو

 حالفلا ةمامع ىمرف «همتشف حالفلا متشف ,فقو جارخ يبجي صخش لزن دقو

 نع زجعو ءامهيلإ نورظني سانلاو «ةفوشكم |مهسوءر تراصف «هتمامع رخآلا ىمرف
 مشسحو «يباجلا اهيأ كلذ ملعاف «هريغ لاسرإ ىلإ رظانلا جاتحاو .فقولا جارختسا

 .كاده ىلوتي هللاو .ءكسفن

 ؛ىرخأ ةيواز نم جرخ نإ اًدحاو اوذؤي الأ :ةيوازلا ءارقف عيمجلل يغبنيو

 ناسحإلا هئاويإب اودصقي نأك ؛خيشلا نذأ وأ «ةحاص ةينب الإ مهدنع رواجم مهاتأو

 يف هللا درف دحاو دعت !برف ءاهنم جرخأ يتلا ةيوازلا كلت ءارقف ىلع مثالا فيفخت هيلإ

 ؛هيلع بولقلا ةواسقو ءهل دحأ ءاويإ مدعب مثإلا مهيلع دادزاف «هجارخإو هبيدأت

 يديس ةيواز نم هوجرخأ ريقف عم كلذ لثم تلعف دقو ؛كلذب ىلاعت هللا ذخأف

 .نيدم

 نيذلا فئاحص يف ريقفلا اذه ىلإ هتتسحأ ناسحإ لك لعجا مهللا :تلقو

 ةدياكم ةيواز نم جرخأ اًدحأ ىوأ نم لك نأ ملعف «مثإلا مهنع ففخيل ؛هوجرخأ

 نم وهو «ةحئار صالخإلا نم مشي مل وهف ؛كلذ ىلع سانلا هركشيل وأ ؛اهئارقفل

 ابر لب ؛هيعاري نم ءارقفلا نم لق بيرغ قلخخ وهو هللا ريغل اهب لهأ يتلا لامعألا
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 ىلإ اوعفارتو ءصخشلا كلذ سأر تحت نم اًضعب مهضعب نيتيوازلا لهأ ىداع

 يف صالخإلا ٍيناوخإ عيمج مهلي ىلاعت هللاف ؛قيرطلا جايس نع اوجرخو «ماكحلا

 ةقوسلا تيناوح ىلع سولجلاب مهدحأ لهاستي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 مهلاعفأ نم عبطلا ةقرس نم اًفوخ ؛هتفرح ريغ نم اًدحأ رشاعي الو «ةيوازلل ةرواجملا

 هدسفأف ءاّدرمأ رواجملا ناك امهبرو «ةداع ءارقفلاب قيلت ال يتلا ؛ةئيدرلا ,هلاوحأو

 اوبهذو «ةدسافلا مهضارغأ هئنم اولانف «مهيلإ هبلقب لام ىتح «ناسحإلاو ربلاب قاّيعلا

 «نآرقلا ةءارق نع عطقناف ءأطخلا تانب اهيف يتلا تاناخلاو «تاهزنتلا عضاوم ىلإ هب

 .ةيلكلاب دلسفو «ركذلا سلاجمو

 الئل ؛ةرورضل الإ ةقوسلا ةسلاجم ىلع اًرواجم رقي الأ :بيقنلا وأ خيشلل يغبنيف

 ؛ريخ الو «ركذ الو «ةءارق ىلإ بلق هل ريصي الو «ةلفغلا لهأ ةسلاجمب هبلق تومي

 «ريخلا نع مهبولق تتامو «كلذ لثم نع يدنع ةعامج ضعب در نع تزجع دقو

 ىلع بوتيو «كلذ مهيلع متي ىلاعت هللاف ؛ةقوسلا اوطلاخي مل نيذلا ءارقفلا لاح سكع

 .نيمآ ...مهريغ

 مهسوفن اولثمي نأ دعب الإ ركذ سلجم اوركذي الأ :ةيوازلا ءارقف ءاربكل يغبنيو

 نورضاح ضرألا لهأو ؛«تاوامسلا لهأ نم ةيهلإلا ةرضحلا رباكأو هده هللا يدي نيب

 ال ةميظع ةذل ميظعلا بكوملا اذه لثم يف ركذلا نإف ؛ءايلوأو «ءايبنأو «ةكئالم نم

 ؛مهبر يدي نيب مهتائيل اهبيذاجمو ؛ةرضحلا نايلج ةيوازلا ءارقف ناكو ءاهردق ردقي

 ؛ليئاكيمو «ليربج نم سنإلاو «ةكئالملا رباكأو ؛ىلاعت همسا نوركذي نوفقاو مهو

 ,ىسيعو «ىسومو «مدآو ؛ميهاربإو ؛دمحمو «مهريغو «ليئارزعو «ليفارسإو
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 مهنودمي مهو «نيركاذلا ءالؤه ةرضح جراخ نم اًقلح اًقلح نوسلاج مهريغو

 الأ يناوخإ عيمج مهلي هللاف ؛هماقمو هثرإ بسح دحاو لك مهيديأب يتلا دادمإلاب

 رباكأو ةكئالملا رباكأ نم دادمإلاب اوزوفيل ؛دهشملا اذه عم الإ اًسلجم نوركذي

 .نيمآ...ءايبنألا

 نإ ؛ركذلا لاح يف تاقوألا ضعب يسولج ببس نأ :يتآلا بابلا يف ٍيتأيسو

 اولمع نيح لع ٌةقفش سولجلا :ينم نوبلطي مهنأ ةرضحلا رباكأ نم يراعشتسال وه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءسلجاو مهرمأ لثتماف «نيركاذلا مزع ةوقو ؛يتيلوهك
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 .مهقالخأو ةيوازلا ءارقف بادآ نم ىرخأ ةلمج يف

 ةقزر اوفقو اذإ ءارقفلاو خيشلا بدأ نمفكلذ تملع اذإ باوبألا ماتخ وهو

 فقاولا ةين نوكت نأ :اهيلع اًئيش فقي نأ مهريغ دارأ وأ «ةيوازلا ىلع ًالثم اًنيب وأ

 ةقفر يف هسفنل لعجي نأ مهدحأل يغبني الف «ةيعرشلا برقلا نم يه ذإ ؛ةمزاج مهنم

 كلذ ًالثم فقاولا ركذل ًةههارك سانلا دشأ نم تنك دقو «ًالثم جارخإلاو لاخدإلا

 نأ ىتح ؟هيف ددرتي ءيشب ىلاعت هللا ىلإ دبعلا برقتي فيك :لوقأو «هفقو باتك يف
 هيف فقو يذلا ؛انتيواز فقو باتك ةدوسم ينارأ يرداقلا رداقلا دبع يضاقلا

 نم هسفنل هلعج ام هيف يل لعج دق هتيأرف ؛اهب ءارقفلا طامسو ءاهرئاعش ىلع تاهجلا

 برضا :هل تلقو «كلذ نم تردكتف ؛ليدبتلاو «رييغتلاو «جارخإلاو «لاخدإلا

 نع مامإلا رمع خيشلا جرخ ةدّم دعبف ىبأف .كسفن قح يف هلخد يقح يف كلذ ىلع

 دبع يضاقلل كلذ تركذف «هناسل نم نوفاخي ءارقفلا راصو «ةيوازلا يف يتعاط

 مدنف ؛جورخلاب هتددهف «كل هتلعج يذلا طرشلاب فقولا نم هجرخأ :لاقف «رداقلا

 م ول هنإف «ينم ةيوازلا يف ءارقفلا حلاصم ةاعارم يف اًرظن متأ فقاولا ناكف ؛رفغتساو

 ناك دقو «ألثم هقسفب رمأ توبثب الإ هجارخإ ىلع ردقأ تنك ام «طرشلا اذه يل نكي

 دحأ هيلإ ىدسأ اذإ مهدحأ ناكو «ةحلاص تاينو حالص لهأ يضاملا نمزلا يف سانلا

 وأ اًمامإ ةعماج يف هلعج اذإ ناكو ؛هرمع لوط هتأفاكم ىلع ردقي هنأ ىري ال ءاقورعم

 لب ؛ماكحلا تويب نم هيكتشي الو «فقاولا يداعي ال كتلزع :هل لاق مث ؛ًالثم اًبيطخ

 هب ينم ىلوأ وه نم ىلإ هلوح ءاش نإو «ّلع هناسحإ مادأ ءاش نإف ؛نسحم هنإ :لوقي

 لكب هئاذيإو هتوادعل نوقحتسملا درجتي كلذ لثم لعف اذإ مويلا فقاولا راصف «ًالثم

 ةففلك



 مهريغ وأ «هتيرذ نم ءاش نملو .هسفنل طرشي نأ ىلإ جاتحا كلذلف ؛هيلع نوردقي ام

 ؛نيقحتسملا ةيقبل ةحلصمو «مهب ٌةمحر ؛جارخإلاو لاخدإلا هفقو ىلع راظنلا نم

 ىأر لب «دعتي مل وأ «ىلاعت هللا دودح ىدعت نم لك :فقولا كلذ نم جرخي ريصيل

 يف سانلل ثدحي ىلاعت هللا نإ :# باطخلا نب رمع ديسلا مالك ينو «هنم حلصأ هريغ

 .ىهتنا «مهنامز بسحب ةيضقأ نامز لك

 مث ؛مكاحلا دنع همصخل ةءاربلا مهدحأ نم عقي سانلا راص امل يخأ اي لمأتو

 ةاضقلا راص فيك ؛نايسنلاو لوهذلا يعديو «ينالفلا ءيشلا نمألا :لوقي كلذ دعب

 دبعلا ىعدا اذإف الإو بابل اًدس اًنايسن الو ًالوهذ الو ؟ةءاربلا دنتسم يف نوبتكي

 هيلع دهعي ملو «نيدلاب اًروهشم ناك اذإ هنم كلذ مكاحلا لبقي ابر «نايسنلاو لوهذلا

 نيح فقاولا لضف اوركشاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛ةلطاب ىوعد الو بذك

 ؛مكنكاسمو «مكفئاظو يف مكريرقت يل حص هنإو ؛جارخإلاو لاخدإلا يل لعج

 يل حص ام كلذ الولو ؛ةيوازلا يف مكيذؤي نم جارخإو «مكضعب كماوج ةدايزو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ءكلذ نم ءيش مكلو

 ةقرس يف :ةيوازلا يف ةنايخلا ترثك اذإ نيرواجملا ةيوازلا ءاربكو خيشلل يغبني

 كلذ بيدأت يف ىلاعت هللا ىلإ اوهجوتي نأ :قراسلا اوفرعي مو (ةعتمألاو لاعنلا

 ؛ةيوازلا نم جارخإلاب امإ ىلاعت هيذؤيف ؛ءيبش هملع نع برغي ال ىلاعت هنإف ؟قراسلا

 ةدرتلاو ةيرشلا ود لكألابةدلقلا هو شرت هلتو هدو «فاسألا نفاس
 وأ هيلع تبثت ةقرسب يلاولا تيب ىلإ ةيوازلا نم هجرخي وأ ,تومي ىتح «عامجلاو

 ؛هسأر ىلع ةاحملا ةذوخلا عضوو ؛تاراسكلاو عراقملا هبرضيو «مهتلا نم ةمهتب

 هللا تيب دجسملا ذإ ؛هترضح يف هبر ةمرح هكاهتنال ؟تابوقعلا عاونأ نم كلذ ريغو
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 ام نود تابوقعلا نم هانركذ ام ناكف «ةصاخ ةاجانم هيف هدابع هيجاني يذلا

 .هقحتس

 ىلاعت هللا ةرضح يه ىتلا ةنجلا يف هتيصعم تناك ال سيلبإ يخأ اي لمأتو

 ؟رانلا يف كلذ دعب هديبأتو ؛ةرضحلا نم درطلاو نعللا هتبوقع تناك فيك «ةيخزربلا
 باجح يف ىصع هنوكل ؛سيلبول عقو ام هل عقي ملو ؟يصاعملا يف سيلبإ ريغ عقو مكو

 .مهفاف قي هللا ةرضح دوهش نع

 وأ ينارصنلا نإف ؛ىراصنلاو دوهيلا انيلع هبيعي ام ةلمج نم ةلصخلا هذه نإ مث

 ولو ؛هلعن دحأ ذخأي الف لخدي مث «ةعيبلا وأ ةسينكلا باب ىلع هلعن عضي يدوهيلا

 «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛اًيظعت كلذ نأ نيمعاز ءاّرهش ةسينكلا باب ىلع ثكم

 اولغتشت الو «هملعي ىلاعت هنإف ؛ةيوازلا يف ناخخ نم بيدأت يف ىلاعت هللا ىلإ اوهجوتو

 هل تقبس ولو «كلذ لثم نم اًئيرب هومهتا نم نوكي دقف ؛ءاًضعب مكضعبل ةمهتلاب

 «تارم ةيوازلا يف هب انلعف دقو «ىلوأ هجوتلا نم مكل هانركذ يذلا اذهو «ةداع كلذب

 ؛ةيوازلا ءارقف نم ٍبحأب اوثال مهخأ ءارقفلل عقو نإو ءةمهتلا نم نسحأ هانيأرو

 ىتح «هنيد ةلقب نذؤي ام يطاعت نع هرهاظ ظفحي مل هنوك ثيح نم كلذ نكيلف
 سانلا بذكل ىلاعت هللا نذإب هرهاظ ظفح ناك هنأ ولو «هقح يف لبقت ةمهتلا تراص

 يمارح نالف نوكي نأ هلل اشاحو «نالف ىلع بذكت :هل اولاقو «ةقرسب همهتا نم لك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءكلذ وحنو

 ءارقفلا هتمدخب دصقي ال نأ :ببقنو يباجو خيش نم ءارقفلا مداخل يغبني

 ترفن ايندلا بلط نمو ءايندلا هتعبت ةرخآلا بلط نم نأل كلذو ؛يورخألا رجألا

 ايندلا هتمدخب دارأ نمو «باوصلل قفو ةرخآلا هتمدخبب دارأ نم :اولاقو «ةرخآلا هنم

 فقر



 ءاّدحاو اًريقف مدخ نم باوثلا ليزجب قيقح :اولاقو ؛هيف عقو :يأ ءأطخلل قفو

 نم هيلع لخدي ىلاعت هللا نأل كلذو ؟ءارقفلا نم ىصحي ال ام مدخي نمب فيكف

 مهتدعاسمو مهنع بعتلا فيفختو مهل هتمدخب ءارقفلا ىلع لخدأ ام ردقب رورسلا

 ةدابع نع اولغتشال ؛ةمدخلا كلت الولو ىلاعت هيدي نيب فوقولاو «مهبر ةدابع ىلع

 اهلمع يتلا تادابعلا كلت باوث ىلاعت هللا لعج امبرو «مهماقم رثأ ةئيهتب مهبر

 .ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم «مهمدخ نم فئاحص يف ءارقفلا

 هيلع ةموادملا قيطي ال ام هسفن فلكي نأ نم بيقنلاو ةيوازلا خيش رذحيلو

 نم :اولاق دقف ؛يورخألا رجألا هب بلط وأ «كلذ ىلع سانلا هركش اذإ «ةداع

 يف هتباد لمح يذلاك ناكو «ءانعلاو بعتلا هكردأ ةرخآلا وأ ايندلا لامعأ يف فلكي

 ىقبأ وه الو «قيرطلا عطق وه الف ؛دقرت نأ دبالف ؛اهتقاط قوف ليوطلا رفسلا
 ةمهلا ةيوازلا لهأ يرويف «فيفخ هلقع يذلا بيقنلا هيف عقي رمألا اذهو ؛هرهظ

 ؛لبطسإلا ةحفن سانلا اهيمستو «لسكيو هتمه رتفت مث «ةدئازلا ةمدخلا وأ ءطاشنلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «قرخلا نود قفرلاب هسفنو هبر بيقنلا لماعيلف

 ةمدخ منغتسيل ؛اًدج لجألا ريصق نوكي نأ :اهبيقنو ةيوازلا خيشل يغبنيو

 نع تجرخ نإو «نيقيب ةحلاصلا لامعألا نم اهنإف ؛اهيف قوسي الو ء«ءارقفلا

 ايندلا لامعأ يف ةمحلا يلاع ناك نم :اولاق دقو ءال ضرع رمألا كلذ |نإف ؛حالصلا

 ؛هرمع رصق نإو رمعلا ليوط وهف ؛هباحصأ ىلع هلضفو هتمدخ تضافو «ةرخآلاو

 لاط نإو رمعلا ريصق وهف ؛هباحصأ ىلع لضف هل ضفي ملو «ةمحلا يند ناك نمو

 ماقم ىلإ ىلاعت هللا هاقرو الإ ءارقفلا ةمدخ ىلع بيقن بظاو ام :اولاقو ؛هرمع

 قوف لانيو ؛هتجاح يضفي نأ دبال ناطلسلا بابب ةمدخلا بظاو نم نأ امك ؛خايشألا
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 .لمؤي ناك ام

 ىلع ردقت ال تنأ :ناطلسلا هل لاقف «ناطلسلا ةنبا بطخ بيقن نأ :عقو امثو

 فالآ ةرشعب ةرهوج لك ؛رهاوج رشع هتلمج نم :لاقف ؟اهرهم مكو :لاقف ءاهرهم

 .هتعصق بيقنلا ذخأف «طيحملا رحبلا يف :لاقف ؟رهاوجلا كلت لحم نيأو :لاقف «رانيد

 :هل اولاقف «سانلا ضعب هيلع رمف «لحاسلا ىلع هءام حزني رحبلا لحاس ىلإ بهذو

 اوربخأف ءاهنود تومأ وأ هيف يتلا رهاوجلا ىلإ لصأ ىتح ؛هحضنأ :لاقف !كلذ يف

 :لقف ؛يتنبا كتجوز دق :لاقف ءرضحف هل لسرأف «هتمه هبجعأف ؛ناطلسلا كلذب

 .ىهتنا ؛هتمه ولع نم ىأر امل ؛هل اًريزو هلعجف كلذ لاقف ءاهحاكن تلبق

 ةغذ+ هلعجو ءدادمإلاب هدمف ؛بيقنلا كلذ ةمه ُهبجعأ ابر خيشلا كلذكو

 يرتستلا نسح يديسل كلذ عقو (ىك ؛كولملا باقر هل تعضخف «هدعب ءارقفلا ىلع

 .امهنع هللا يضر يمجعلا فسوي يديس عم

 نأ :ءارقفلا مدخي نم طرش نم :لوقي هتلل# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 لمعاو خألا اهبأ ملعاف ؛ةريصب كلذب نودادزيف ءباوصلا نم مهنم هاري ام مهل نيزي

 .نيملاعلا ترهل دمحلاو هن

 لخدي ال خيشلا نأل ؛كولملا بابي | خيشلا "[بابي نأ] :بيقنلل يغبنيو

 لخدي ال اى ؛هتانكسو هتاكرح يف هل ىلاعت قحلا دييأت نم هدنع امل ؛ريجحتلا تحت

 .مهمادخ ريجحت تحت كولملا

 ملسي الو «لقعلا ليلق لهاج الإ اهيلع أزجتي ال رومأ ةثالث ءاكحلا مالك يفو

 .باوصلا اهتابثإ لعلو ءطوطخملا نم تطقس )١(
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 ءاسنلا نم ةنامألا بلطو «ءايلوألاو كولملا ةبحص :سانلا نم ليلق الإ اهررض نم

 ال ةثالث :اولاقو «ةبرجتلل مسلا برشو بيغلاب اهسفن ظفحو «رارسألا نيءامتك يف
 ءاّناس اهنم جورخلاو «خايشألا ةمدخ :يهو ةرطاخملا ميظعو ةمحلا ولعب الإ لانت

 .ودعلل ةزرابملاو ءرحبلا ةراجتو

 ةدش دعب هراد لوخد هعنمو «خيشلا هدعبأ اذإ هسفن مولي نأ :بيقنلل يغبني

 ةنايخ يف هبنذ راغصتسا نم رذحلا لك رذحيلو «رافغتسالا نم رثكيو «بيرقتلا

 ,رومألا ربكأ يف ةنايخلا ”[ىلإإ] هرج ابر كلذ نإف ؛ةرقن ديدج وأ «ةرمث وأ «ةنوميل

 ىلإ تيبلا ردص نم هجرخت ةنايخلاو «تيبلا ردص ىلإ دبعلا لخدت ةنامألا :اولاق دقو
 هترواجم ةدش عم مهنع هنوفنيو «رادلا لهأ هجرخي رأفلاك نكي ال :اولاق دقو «راعقلا

 ىلع هنوسلجيو هنوسلاجيو كولملا هلخدت فيك زابلا لمأتو «مهيذؤي هنوكل ؛مهل

 كايإو «ببقنلا اهبأ كلذ ملعاف «عفنلا نم هيف امل !؟اًبيرغ اًشحو هنوك عم ؛مهفكأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو لدرخ ةبح يف ولو ةناينخللاو

 ىذألا هنم رركت نوكي نمل اونكري الأ :ءارقفلا عيمجو بيقنلاو خيشلل يغبنيو

 نأل ؛هنم رذحلا مهلك مهيلع بجاولا لب ؛ةبوتلا ضقنيو بوتيو «هناوخإل ةيوازلا يف

 دقو ءاّدج ريسع عبطلا نع جورخلاو «هل ةعيبط كلذ نوك ىلع ليلد ىذألا راركت

 لوحت اًنالف نإ:كل لبق اذإو ءقدصف ناكم نع لوحت ًالبج َّنأ :كل لبق اذإ :اولاق

 دقو «رثكأو ةنس دعب هعبط ىلإ عجر ابرف ؛ناحتما لوط دعب الإ قدصت الف هعبط نع

 اناث دوعتف ؛كلجرب اهتثطو ول ذإ ؛كل ةيحلا غدل مدع كرغي ال :ءاكحلا ضعب لاق

 .باوصلا اهتابثإ لعلو ءطوطخملا نم تطقس )١(

 الك



 ريفاظألاب لبجلا تحن :اًضيأ اولاق دقو ءبلغأ عبطلا نإف ؛اهمسب كلتقتف ءاهئطو ول

 .ىهتنا ؛ءارقفلا يف مكحتسا اذإ ؛ىوملا ةفلاخم نم نوهأ

 ققحتتي ىتح «بنذ نع ةبوتلا ءاهقفلا يف طرتشي هنإ :ءاهقفلا لوق كلذ ديؤيو
 ىلإ هوعدت ةيعاد هدنع قبي مل هنأ نظلا ىلع بلغت ةدم ثكمي نأ هيلإ هدوع مدع

 .ىهتنا «نينس ثالثب مهضعبو «ةنسب نورثكألا اهردقو «عوقولا

 يغبني ال كلذك ؛كلذ نع عجر مث «هناوخإ يذؤي ناك يذلا ريقفلا نكيلف

 «هتبوت يف قداص هنأ انيلع نظلا ىلع بلغت يتلا ةدملا يضم دعب الإ «هيلإ نوكرلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 الإ مهناوخإ نم اًدحأ اوذؤي نأ نم :ءارقفلا ةلمج رذحي نأ :خبشلل يغبنيو

 نم هقح مولظملل ذخأي نأ دبال ىلاعت هللا نأ مهملعنو «هيف سيبلت ال ءيعرش قيرطب

 ةلجاعملا مدعو «مكحلا هنأش نم ىلاعت هللا نأو «ةرخآلا يف امإو ايندلا يف امإ ؛ملاظلا

 افع ىلاعت قح لا نأ نظيف ؛ةبوقعلاب ءارقفلا نم ملاظلا ىلع لجعي امبر هنإو «ةبوقعلاب
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةرخآلا رادلا ىلإ هتبوقع رخدا هنأ لاحلاو ؛هحعاسو هنع

 عجري الثل ؛اًضعب مهضعبل دئاكملا لمع نع نيرواجملا يهني نأ :خيشلل يغبني

 عقو ديشرلا نوراه يراوج نم ةيراج نأ عقو امو ؛دهاشم وه [ك مهيلع مهديك

 ؛هوجولا نم هجوب اهنم ةفيلخلا ريفنت ىلع تردق اف «ةوادع ىرخأ نيبو اهنيب

 اهتوادع تكرتو «ةبصق يف هتعضوف مس ىلإ تدمعف ؛اهلتق ىلع لمعلا يف تعرشف

 حقنت ديرت ؛ةمئانلا كلت ربد يف ةبصقلا تعضوو «ءاهريد ىلع تءاجو «تمان ىتح

 نم جرخ مسلا خفنتل ؛ةبصقلا بقث ىلع اهمف تعضو اللف ءاهلتقتف اهربد يف مسلا
 عم لعفت ال :اولاق انه نمف ؟تتاف اهقلح ىلإ حيرلا عم مسلا عجرف ؛حير ةمئانلا
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 نم دحأ جارخإ يف اوعست نأ يف ءارقفلا اهبأ مكايإف ؛هلثم كيلع عجريف اًءوس دحأ

 «برجيلف كش نمو «مكجرخي نم لدعلا مكحب مكل هللا ضيقيف «قح ريغب ةيوازلا

 ؛هيف سيبلت ال يعرش قيرطب الإ ءاقلطم اًءوس سانلا نم دحأ عم اولعفت نأ مكايإو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مولظم دبع لك يلو هللا نإف

 ايندلا لامعأ يف اًضعب مهضعبل ةنايخلا نم ءارقفلا ةيقبو «خيشلا مداخ رذحيلو

 لجأل الإ هحصني الو «ةبغر وأ ةبهرل الإ هبحاص مهدحأ مدخي ال نأك ؛ةرخآلا وأ

 :ةعيرشلا ءاملع لاقو ءاقلطم ملسم لك ىلع ةحيصنلا بجوأ دق ىلاعت هللا نإف ؛كلذ

 ءازجأ نيب ةربإلا فلؤت امكف «ةربإلا يه يتلا ةحيصنلا نم ةقتشم ةحيصنلا نإ

 دعب نيدلا ءازجأ نيب فلؤي حصانلا كلذك ؛ةدحاو ةعطق هنأك هلعجتو «بوثلا

 .هتقرفت دعب هنيد حوصنملل ةحيصنلا عمجتف ءاهقرفت

 دقف ؛ةحيصن هناوخإ نع متك نم :لوقي هللا# يفصرملا اّياع يدبس تعمسو
 كلذ اوملعاف «هيأر ناوخإلا متك وأ .هضرم بيبطلا متك نمك ناكو ؛دشرلا مدع

 دمحلاو ,حصانلا اوبحأو كلذب اوجرخاو ءاًضعب مكضعب اوحصناو «ناوخإلا اهبأ

 نيملاعلا ننقل

 لافطأ نم اًدحأ بقاعي نأ نم :بيقنلاو مامإلاك ةيوازلا ءارقف رذحيلو

 ءرونتلا ىلإ هزبخ لمحب همدخي نأ لفطلا نم بلطي نأك ؛يعرش ببس ريغب ةيوازلا
 هل ىلاعت هللا ضيق امبرف «لافطألا نم دحأ عم كلذ لعف نمف ؛رئبلا نم ءاملا "هليش وأ

 يغبني ال :اولاق دقو ءاقافو ًءازج بجوم ببس ريغب كلذك هبقاعي نم لدعلا مكحب

 فالخب «ققحملا رمألا ىلع بقاعي امنإو ؛ةمهتلاو نظلا ىلع اًدحأ بقاعي نأ مكاحلل

 .لمحي :يأ )١(
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 عزانتلل ىوس ريجحتلا تحت لخدي الو «هريغك ديقتلا نع لجي هماقم نإف ؛ناطلسلا

 نأ الإ -مهللا- كلذ نود هماقم نأل ؛ةيوازلا خيشو لافطألا بدؤم فالخب «طقف

 (ىف ؛كولملاك نوكي هنإف ؛ه# ٍليحلا رداقلا دبع خيشلاك ةلاطتسالا ماقم خيشلا غلبي

 ءءايلوألا رباكأ مدخي نم كلذكف ؛همسجو («هليدو «.هسفنب رطاخم كولملا مدخي نم نأ

 لثم نإف ؛ناسحإلا هنم هل مادف ناطلسلا لخاد يذلا اذ نم :ءاكحلا مالك ينو

 «رخآ ءاج دحاو جرخ املك بتكملا لثمك ؛هباحصأ قوقحب هئافو ةلق يف ناطلسلا

 قحتسي ال نّمع نوضري مهف ؛ناطلسلاك قالطإلا ءايلوألا رباكأ نأش نم :اولاقو

 ءاهتاوهشو ايندلا يف سانلا دهزأ نم اونوكي نأ :ةيوازلا رباكأو خبشلل يغبنيو

 .ةيوازلا تلخد ةيده ىلع ةيوازلا لافطأ مهبولقب نومحازي الف

 هلوح رسنلا هبشأ نم خايشألا ريخ :لوقي هلا# صاوخلا يلع يديس تعمسو

 .روسنلا اهوح فيلا هبشأ نم ال .«فيجلا

 لافطألاك اهتاوهشو ايندلا هداطصت نم نوكي نأ :ةيوازلا خيش ىلع حبقيو

 دمحلاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ةمئادلا ةفعلاو ةماهشلا هب قئاللا امنإ ؛ءاسنلاو

 .نيملاعلا بر هل

 هنإف ؛اًريثك جوعلا هنم رركت نمل لوقلا اوطلغي الأ :ءارقفلاو خيشلل يغبني

 ال نمم برم لا لقاعلا لقع نم :اولاق دقو «هتباغ يف دسألاك وأ ءاهرحج يف ةيحلاك

 ىلع مكسوفن اونطوو «ميقتسي ال نم ميوقت اوُبلطت ال :ءاكحلا لاقو ؛هرش قاطي

 لعف ىلإ عراس نم :اولاق دقو «هنم مكل دبال هنإف ؛اًريخ متلعف اذإ ايالبلا لمحت

 نم نإف ؛مائللا ةرشعو «ءءاسنلا ةرواشمو مكايإو «تايلبلا هيلإ تعراست تاريخلا
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 نمف ؛مثإلا لهأ ةنواعمو مكايإ :اولاقو «نيهأ مائللا رشاع نمو «نتف ءاسنلا رواش

 اونزو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف ؛ةرخآلا ةبوقع يف مهل اكيرش ناك مهنواع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛لقعلاو ةعيرشلا نازيمب مكلاوقأو مكلاعفأ

 ضعب يف هب لمعيف «ةسارفلا ملع نم ءيش هدنع نوكي نأ :ةيوازلا خيشل يغبني

 :لوقي هتلث# صاوخلا اًيلع يديس عمسأ تنك ام اًريثكو ؛هيلإ ةجاحلا دنع تاقوألا

 ةريغص هنيع نوكي نأ :روجفلاو «ةميمنلاو «ةبيغلاو «بذكلا بحاص ةمالع نم

 ءاّدتمم رعشلا نم هينيع نيب امو «نميألا هبناج ىلإ ًالئام هفنأو «جالتخالا ةريثك

 :ه5 يِمِفاَّشلا مامإلا مالك يفو «هئارو ىلإ تفتلي لزي لو «ىشم اذإ هسأر سكتيو

 ؛صقن همسج لك يفو «"ججفألاو رقشألاو جرعألاو «ررعألا ةرشاعم نم مكايإ

 .ىهتنا ؛ةرسع هترشاعمو «ءاوتلا هيف نإف

 لك ةيوازلا يف تافصلا هذبب ناك نم اورذحاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,رذحلا

 عفانملا مهيلإ بلجيو «ءارقفلا مدخي هاري نم لك ةمه يقري نأ :خيشلل يغبنيو

 هسفن عفن ةين ىلع ال «ريغلا عفن ةين ىلع كلذ لعفي نأب هرمأيو «ةيورخألاو ةيويندلا

 فورعملا عنص نم :اولاق دقو «رجألا ليلق كلذ نإف ؛ىقمحلا هلعفي اى ةلاصألاب وه

 رذبي يذلاو .دايصلاك ناك رجألا هباستكا وأ رخفلا بلطك ؛ايندلا يف هسفن عفنل

 .ةلماكلا لوقعلا باحصأ لعف نم كلذ سيلو «ريطلل ال هسفن عفنل خفلا يف بحلا

 .ءابخلا ققش نم ةقش :ٌةَجيِلَفلاو ءجَّجْفَأ وهف هيلجر يف ناك اذإف «هيدي يف هجاجرغا يذلا ُحَلفألا(١)

 )١7/5(. «ةغللا بيذه » :رظنا
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 نأ الإ «ريخلا لعاف ةءورم متت ال :لوقي هللا صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 بجو كلذ هل مت اذإف «ةرخآلاو ايندلا يف كلذ ىلع ضوعلا بلط نع هنطابب ففعي

 باب نم هللا نم كلذ بلطو «هباوثو هللا لضف ىلإ ةجاحلاو «ةقافلا راهظإ هيلع

 078 :سنوي)© هلأ َلَع اَلِإ َىرْجَأ نِإإي :مهلوق وحن يف ءايبنألا هبلط اى ؛ةنملاو لضفلا

 .ىهتنا «هدابعل الإ نيرادلا معن قلخخ امو «ملاعلا نع ينغ ىلاعت هللا نإف

 رمأي نأ :ةيوازلا خيشل يغبني :لوقي هتلل# صاوخلا اًيلع يديس تعمسو

 ؛مهباحصأ ىلإ ةجاحلا نع مهينغيو «سانلا لاؤس نع مهيفكي ام عيمجب ءارقفلا

 عمجي نم الإ عرشلا مذ امو ؛ناوخإلا مهيلع فكعتو ؛ءسوفنلا زع كلذب اوبسكيل

 لاملا دحأ عمج ايف ؛هناوخإ ىلع الو هسفن ىلع اهنم قفني الو «ًالخبو اًصرح ايندلا
 ناوخإلاو لهألا ام اولاق دقو «ةرخآلاو ايندلا يف ارش هيلع هتبقاع تناك الإ هب حشو

 ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف ؛ناوخإ الو هل لهأ الف ءهل لام ال نمف «لاملا عم الإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هباولمعاو

 ىلع مهتوق اورهظي نأ نع ةيوازلا يف ءارقفلا ءايوقأ يهني نأ :خيشلل يغبنيو

 هيلع رصنو «هتوق هللا ده الإ فيعض ىلع هتوقب يوق رتغا ام هنإف ؛مهريغو اهئافعض

 ماقم ىلإ ةيوازلا يف نيدبعتملا دشري نأ :هل يغبني كلذكو «نيح دعب ولو فيعضلا

 ريقفلا ىمسي ال هنأ ىلع موقلا عمجأ دقف ؛مهيلع سانلا ءانثب نوعنقي الو «قدصلا

 نع ةنطابلاو ةرهاظلا هحراوج ظفحيو «ليللا موقيو راهنلا موقي ناك نإ الإ ءاّدباع
 1١( :ماعنألا)6# دَتِطاَبَو ِمّنِْلأ رهط اوُرَدَو 9» :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ اك ؛هابشألا عينج

 لكأ ىتمو .فاحلا زبخلاو ءاملا ىلع رطفي ناك نإ الإ دبعلا موص لمكي ال :اولاقو

 ءرونلا نم راهنلاب عوجلا نم هدافتسا اف «سانلا بلاغ هيلع (ى ؛هموص ضقن ًمسد
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 «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف ءمصي مل هنأكو ؛مسدلا ةملظ نم راهنلا رخآ هرسخ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةعيرشلا رارسأ نازيمب مكلامعأ اونزو «مكسوفن اوبساحو

 ىلإ ةيوازلا يف ناسللا ّرم ناك نم اودشري نأ :ةيوازلا ءارقفو خيشلل يغبنبو

 نعطلا :اولاق دقو «ءارقفلا ءافعض هناسلب غدلي نابعثلاك هوكرتي الو «هناسل ةوالح

 «لمدني ال ناسللا نعطو «لمدني نانسلا نعط نإف ؛نانسلاب نعطلا نم دشأ ناسللاب

 .باسحلا عقي نيح ةرخآلا رادلا ىلإ هحرج ماد امبرو

 نم ةيوازلا ءارقف رذحيل :لوقي هتلل# يفصرملا اًّيلع يديس تعمس دقو

 مالكلا نأل ؛ماهسلاب حارجلا نم دشأ كلذ نإف ؛اًضعب مهضعب ضارعأ يف عوقولا

 باشنلا نم لصنلا فالخب ؛هنم هجورخ نكمي ال بلقلا ىلإ لصو اذإ يذؤي يذلا

 .هجارختسا نكمي هنإف ؟ًالثم

 باوج نع لفاغتلاو «ظيغلا مظك ةيوازلا ءارقف ىلع بجي :لوقي هتعمسو
 اًضعب اهضعب لباقت ينلا هوجولا |ميسال ؛هلثمب مهتلباقم مدعو «مهيذؤي يذلا مالكلا

 حيرلاو فواخملا نم ةمالسلا دارأ نم :لوقي ه#هتعمسو «ليللاو راهنلا لوط

 دهشتو «رايتخا هل سيلو هب تلام ثيح «حيرلا عم ليمت شيشتلاك نكيلف .فصاعلا

 .اهب ذخاؤي الف ؛هترسف هتكرح امنإو ؛ليملا كلذ يف هل ضرغال هنأ اهلك بولقلا

 فالخ ىلع هل هودع ناسحإ ىلإ نوكرلا نم ريقفلا رذحي نأ :خيشلل يغبنيو

 هضرغ كنم لائيف «هيلإ ليمت ىتح ؛ةعيدخ كودع كيلإ نسحأ ابرف ؛هعم هتداع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «ىذألاب

 ةفعلا ماقم ليصحت ىلع مهنم دحاو لك لمعي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 مامإلاك ؛ةيوازلا رباكأ (يسال .هفلكتي ال هل ةيجس كلذ ريصي ثيحب ؛راثيإلاو
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 ىلع لافطألا محازي موقي نأ مهدحأ ىلع حبقيف «لافطألا بدؤم :يباجلاو «بيقنلاو

 يدنع حص دقو كلذ نم ذخأي نأب هسفن هب دحت وأ «ةيوازلا تلخد ةيده وأ ءسولف

 ؛ةيوازلا لخد ءيش ذلخأت سفن ثيدح نم غراف مهبلق ةيوازلا يف ةعامج هللا دمحب

 ةعمجلا ةليل ةوالحلا بيقنلا قرف اذإ مهضعب نأ ىتح «راثيإلاو ةفعلاب لمعلل (ًيدقت

 لافطألل اًبيغرت ؛هبحاص هب يتأي انإ اذه :لوقيو «كلذ نم اًئيش لبقي ال ليللا يف
 مونلا مهدحأ ىلع بلغي |برف «ريخلا نع مهتيعاد تفعض نيذلا لوقعلا راغصو

 هنأك اذه لثمف ؛همون بهذيو ظقيتسيف «ديقع ةبح بيقنلا هيطعيف «هبر يجاني وهو

 .ىهتنا «ير ةاجانم ”[نم] مظعأ يدنع ديقعلا ةبح نأ اودهشا الأ :هسفن ىلع يداني

 بيقنلا نم ذخأي نأب هسفن هتثدح وأ «ةيده ىلع محاز نم لك نأ ملعف

 نممو «ءاضيب ةيحل هل ناك نإو ؛لافطألا ةلمج نم وهف ؛ليللا يف قرفت يتلا ةوالحلا

 بيقثلا ينربخأف «يطوطشدلا باوب ركب وبأ حلاصلا خيشلا :ةفصلا هذبم ققحت هتملع

 ءارقف يف رثكي ىلاعت هللاق ؛هيلع ردقي الف «ةوالحلا نم اًئيش ذخأي نأ هيف زجعي هنأ

 .نيمآ ...نيمآ هلثم نم موقلا

 اًيسأت ؛ىذألا لمحت ماقم ليصحت ىلع مهدحأ لمعي نأ ةيوازلا ءاربكو خيشللو

 ,2"”(ْبَو هللا نم ىذأ لع ربصأ دحأ ال» :ِةِلَي هلوق هيلإ راشأ اى ىلاعت هللا قالخأب

 .ىهتنا

 ال ىلاعت وهف الإو «كلذ يف هب يدتقنل الإ ؛كلذ لثمب انملعأ ام ىلاعت هنإف

 .مهفاف ءاهلك هدابع لاعفأل قلاخلا وه ىلاعت هنأل ؛هقلخل عقاولا ىذألا دح يف لخدي

 .لصألا نم طقس )١(

 .«...هللا نم هعمسي ىذأ ىلع ربصأ دحأ ال ١ :ظفلب (746 /4) دمحأو 275١75(( /5) ملسم هاور (؟)
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 :اهئارقفو ةيوازلا خيش ىلع نيعتي :لوقي هل يفصرملا اًيلع يديس تعمس

 مهدحأ ريصي ىتح «سانلا مهاذآ ملك حارشنالا ماقم ليصحت ىلع مهدحأ لمعي نأ

 هللا قالخأب قلختلا يف ًةبحم ؛هئادعأ نم ىذأ هيلإ لصوي نم دجي مل اذإ هرطاخ ضيقتي

 قحلا هفاضأ ام «لابك ماقم ىذألا لمحت نأ الولو «لاكلا ماقم ليصحتل اًبلطو ءْد

 نأ نكمي ال ناسنإ لك يف يذلا ئرشبلا ءزجلا نإ :لئاق لاق نإف ؛هسفن ىلإ ىلاعت

 ال ىتح «جالعلاو ةضايرلاب ءارقفلا يف قدي ءزجلا اذه نأ باوجلاف «ىذألاب حرشني
 «ريثأت هبحاص نع رهظي الف «هتلقل مودعم هنأكف ؛هتقدل قذاح لك الإ هب سحي داكي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مهفاف ؛ًالثم صئاقنلاو بويعلا نم هيف لاقي اب ريدكت الو

 :ذذلتلا ماقم ليصحت ىلع مهدحأ لمعي نأ :ةيوازلا ةعامجو خيشلل يغبنيو

 عولط ركذت املك قفخي هبلق ريصي ىتح «ةدرابلا ةليوطلا يلايللا يف ةدابعلا لوطب

 ماقم ىلع لمعلا مث هدو هبر ةاجانم يف ٌةبحم ؛ةيصعم نم برق اذإ قفخي امك ؛رجفلا

 ءدجاس وأ ؛عكار وأ ,فقاو هنأك ريصي ىتح «رهسلا لوطو ةاجانملا نم "[عرضتلا]

 هيدي نيب اًمقاو هلثم نوكي نأ ؛َكق هللا ةرضح ةقرافمب اًحرف ؛رمجلا لع سلاج وأ

 ,3و هللا ةسلاجم لوطب لقث هدنع لصح نم :لاق مهضعب نإف ؛هكولس لاح دنع ىلاعت

 كلذ رجأ لوصح ىلع مثإلا يف لقثلا كلذ حجرو كبك هللا عم بدألا ءاسأ دقف

 .ىهتنا «ةدابعلا كلت يفو «ليوطلا رهسلا

 نم لقثلاب رعش اذإ اهنم رفغتسي نيعف «نويع ةدع ىلإ دبعلا جاتحيف ةلمجلابو

 مدعل ؛اهقارفل اهنم حرفي نيعو «ةفيرشلا ةرضحلا كلت قارفل ؛هتبحمو ْكْبو هبر ةاجانم

 .لصألاب ةحضاو ريغ )١(
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 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاّرارم نم هانررق !ى ,كَنَو هللا ةاجانمل لهأ اهنأ هسفن ةيؤر

 نإف ؛ءوسلا ءانرق ةرشع نم ءارقفلا نم نيجذاسلا رذحي نأ :خيشلل يغبنيو

 ؛لوط ىلع ولو ءرش وأ ريخ نم ةسلج يف ناك ام عيمج قرسي جذاسلا ميلسلا عبطلا

 اذإف ؟كلاهملا يف هوقلأو الإ ,ءوسلا ءارزوب يلتبا كلم لق :«كولملا ةسايس» باتك يفو

 ؟ةيوازلا ءارقف داحآب فيكف «مهوقع لامك عم كولملا قح يف اذه ناك

 الإ هسفن ةنامأب دحأ قثو ام :لوقي هلا# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 نم راصو الإ «ّف رثؤت ال لازرألا ةرشع نإ :ريقف لاق امو «ةنامألا يف هتناخو

 .ىهتنا ؛لازرألا

 لازرألا لعف لثم يف هعوقو مكدحأ دعبتسي الو ؛ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «قارس عبطلا نإف ؛مهطلاخ اذإ

 يقرتلا دارأ نإ بدألا ريثك عضاوتلا ريثك نوكي نأ :ةيوازلا ين رواجي نمل يغبني

 ءانثلا بلطو ربكت نم :اولاق دقف ؛هترضحب وه اى هئارو نم ءانثلاو «تاماقملا يف

 دحأ ربكت ام :اولاقو «قيرطلا أطخأ دقف ؛فرشلا بلطو بدألا ءاسأ وأ «نسحلا

 ناهتسا امو ءءوس لكب هئارو نم هوركذو ؛هؤاقدصأ هنم برقتو الإ بدألا ءاسأو

 اهك ؛ةخيشملا كلت نم لزعلا قحتساو الإ اهئايوقأ مركأو ءاهئافعضب ةيوازلا خيش

 :لاق |ى وأ «"«اهفيعضل قحلا اهيوق ذخأي مل ةمأ هللا سدق الا :ثيدح كلذل دهشي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاناوخإ هللا دابع اونوكو «ناوخإلا ابيأ كلذ اوملعاف

 ببيطت يف اول همتي نأ :ريقف ىلع خيشلا بضغ اذإ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 .هوحنب )١١8/11( ةريبكلا مجسملا» يف يناربطلاو )8١/7(« «ناهيإلا بعشا» يف يقهيبلا هاور )١(
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 خيشلا نم اوبلطي نأ اورذحيلو ؛كلذل صبرتلاب خيشلا مهأدبي ىتح ؛هيلع هرطاخ
 هنإف ؛كلذب ريقفلا قاقحتسا خيشلا ىري نأ لبق «ريقفلا كلذ ىلع هرطاخ بيطي نأ

 .ريقفلا كلذ عمو خيشلا عم بدأ ءوس

 اودقتعي نأ :ةيوازلا ءارقف ىلع بجي :لوقي هلللا# يفصرملا اًيلع يديس تعمس
 ىلع دوعت ةحلصمل الإ ةيوازلا نم هجارخإ بلط وأ ءاّريقف رجه ام هنأ مهخيش يف

 ءارقفلل يغبني الف ءسفنلا ظحب اًطولخم كلذ ناك ولو «سفنلل فشت ال ريقفلا كلذ

 اذإ كلملا نم بلطي ال :اولاق دقو «هيلع اًرهق ريقفلا كلذ ةبوقع نع خيشلا در

 يوتسيو «دحأ لوقل تفتلي ال بضغ اذإ ناطلسلا نإف ؛ةماقتسالا ىلع يشملا بضغ

 .ىهتنا ءاهريبكو رومألا ريغص هدنع

 كلذ هسفن دمخت ىتح هيلع اوربصاو «كلملا اذهب خيشلا ءارقفلا اهيأ اوقحلاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءريقفلا

 نم ءيش ببسب ةيوازلا ءارقف نم دحأ جارخإل ردابي الأ :خيشلل يغبنيو

 هتيواز يف خيشلا :اولاق دقف «ةيوازلا رباكأو هناوخإ عيمج ةرواشم دعب الإ ؛مهتلا

 دعب الإ ؛مهتلاب دحأ ةبوقعل ردابي نأ كلملل يغبني ال [ىف ؛هتكلمم يف ناطلسلاك

 ءديدش هرمأ نيملسملا ررض نأل ؛خيشلا كلذكف ءاّرارم هئارزوو هئاقدصأ ةرواشم

 ؛ةيوازلا ءارقف نم هبدأ لق نم لك ىلع مكحلاب مكيلعو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف
 ديري ايف مكخيش عم اونوكو «ةبصعلا نمو «ةيلهاجلا ةيمح نم مكسوفن دمخت ىتح
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوحلفت

 لك يباجلا ةبساحم نع لفغي الأ :اهفقو ىلع اًرظان ناك اذإ ةيوازلا خيشل يغبنيو

 خيشلا ملع نإو «ةمايقلا موي كلذ نع لوئسم هنإف ؛يباجلا ةمذو هتمذ صلخيف «ةنس
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 ةفرعم هل نمم يباجلا بساحي نم لكويلف ءايندلا ىلإ تافتلالا ةقشم هسفن نم

 .باسحلاب

 هنأ ىلع ةنسلا رخآ هفلحي نأ دبال هنأ «ةنسلا لوأ يباجلا ملعي نأ :هل يغبني هنإ مث

 لهاستلا نم هرذح ذخأيل ؛ءارقفلاو خيشلا ءارو نم فقولا لام نم اًئيش سلتخا ام

 وأ فقاولا هل هنيع يذلا ةيابجلا مولعم ىلع ةدايز ءهب مهسوفن حمست ال ءيش ذخأب

 نم اًئيش تسلتخا تنك نإ مهللا :يباحلا لوقي نأ فلحلا ةروصو «يعرشلا مكاحلا

 ءالب يمسج ىلع لزنأف هب اوملع ول هب ينارقأ سوفن حمست ال ام ؛فقولا اذه لام

 ؟تومأ ىتح «عامللاو ءبرشلاو «لكألا ةذل ينعنميو «بيبط هيف عفني ال كئالب نم

 هلاؤسب هسالتخا ىلع ىلاعت قحلا هذخاؤيل كلذو ؛اًقداص ناك نإ نيميلا ةروص اذه

 وبأ خيشلا يديس ناكو «ةذخاؤملا كلت نم هعبت رظانلا ىلع نوكي الو «هبرل وه
 لاغتشا ملع اذإ يباجلا ناكف ؛عماجلا فقو يباج عم كلذ لعفي يرمغلا نسحلا

 نم اًفوخ ؛فلحلا نع عنتما امبرو ؛جلجلتيو فلحي ريصي ءفقولا نم ءيشب هتمذ

 .ىهتنا هب ءالبلا لوزن

 ؛يباجلا عم كلذ لثم لعفي نأ :انتيواز فقو ىلع يدعب نم رظانلا يصوأ انأو

 .نيملاعلا بر هلل دمحللاو «ةرخآلا لبق ايندلا يف امهنم لك ةمذ صلخيل

 ىلع هنإ ءسانلل ضيرعتلا نم مهدحأ رذحي نأ :ةيوازلا يف نيدبعتملل يغبنيو
 «كلذ هل نيز ابر ناطيشلا نإف ؛ةمعنلاب ثدحتلا ليبس ىلع ولو «ةنسح ةقيرط

 ءايرلا بح هل نيزو «هتين نيع هل نآمطا امل مث «ةمعنلاب ثدحتلا ليبس ىلع هركذف

 «عرولاو «دهزلاب هسفن فصي نم ريظن ؛هاوعد بذكت هلاعفأ تراصو «ةعمسلاو

 رخست ةثالث :لقعلا لهأ لاق دقو ءبدلا نطبك هنطب نيع وهو «ةعانقلاو «ةفعلاو
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 ال ظيلغ نيمس وهو ؛ةفعلاو ءعرولاو ةدابعلاو «لبنلاب هسفن فصو نم:سانلا مهنم

 الو ةفيفعب تسيلو ءألوأ ءارذع اهنأ معزت يتلا ةأرملاو «ةقر الو هدنع عوشخ

 رثأ هل سيلو «يرارذلا يبسو «لاجرلا رسأو «لاتقلا دهش هنأ يعدي يذلاو ءناّصَح

 ؛هنم دهاش هيلع ناك اب الإ ملكتي الو كلذ لثم نم ريقفلا رذحيلف ؛ةنعط الو ةبرض

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 تامالع مهيلع داز اذإ الإ ملعلا ءالهجلا ميلعت نم ةيوازلا رباكأ رذحيلو

 .هبحاص عفني ملع لمك !ف .حالصلاو لوقلا

 لهاجلل ملعلا ميلعت لهجلا نم :لوقي هللا يفصرما اًيلع يديس تعمسو
 نم لك ضارعأ يف نوعقي نيذلا ءاهفسلاب شيرحتلاو «ملعلا هؤاعو لبقي ال يذلا

 نم ناوخإلا اهبأ مكسوفن اوظفحاف ؛ةقثلا ريغل رسلا ءاشفإو ءمهؤاوهأ فلاخ

 بر هلل دمحلاو ءاومدنت اهيف اولهاستت الو ءلاصخ ثالثلا هذه نم ءيش يف عوقولا

 .نيملاعلا

 ىلإ اهنم اوجرخ مث ؛ةيوازلا يف اوناك نيذلا مكناوخإ ةلصاومب مكيلعو

 (180/ :ةرقبلا) 6# مكسب لْصَفْلأ أوسْنَك الو #9 :ىلاعت لاق «دلبلا يف رخآآ ناكم وأ ؛مهدالب

 نإف ؛هيلإ ةبتاكم وأ ةيده لاسرإ كرتو ؛مكبخأ ىلإ ناسحإلاب اولهاستت نأ مكايإو
 مل وأ ؛نسحملا ىلع ءانثلاب عرسي مل نم نأ اك ؛بلقلا نم دولا عطقب عرسي ءافج كلذ
 ءاوحلفت دوجولا بيترت ىلع اوشماو ؛كلذ اومهفاف ؛هبلق نم هدو عطق هب هل فرتعي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 «بضغلا دنع هسفن كلمي ال يذلاو ؛باذكلا نع دعابتلاب مكيلعو

 ءالؤه نإف ؛ءارزولاو ءاحصنلا ةرواشم ريغ نم مئاظعلا بتري يذلا ناطلسلاو
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 اهيأ مكيصوأ كلذكو ءاّدج رسع باوصلا ىلإ مهعوجرو «قحلا ريغب نولمعي ةثالثلا

 ىحتسي نيذلا رباكألا ةرضحب (يسال ؛ةرورضل الإ هتلقب وأ كحضلا مدعب :ناوخإلا

 «ريقفلاو ءناطلسلا :مهترضحب كحضلا يغبني ال ةعبرأ :اولاق دقف «ةداع مهنم

 .قلخلا ىيسلاو ءرحاسلاو ؛كسانلا

 برقلاو ةبحملا يف هقح (هنم لك اوطعتل ؛مكودعو مكقيدص ةفرعمب مكيلعو
 كلت ةرمث مرح هلجأل ؛هيخأ قح عاضأو ءاقيدص ذختا نم :اولاق دقو «ةارادملاو

 «هنع اودعبو هدو نم هتدوم لهأ سيأ برو «بجاولا هيدعت ىلع هل ًةبوقع «ةقادصلا

 وهف رشلا هنم متوجر نم لكو «قيدص وهف ريخلا هنم متوجر نم لك نأ اوملعاو

 مكايإو «ًاليلق ناك نإو ءاًريثك هاريو ليمجلاب فرتعي نم لك ةاخاؤمب مكيلعو ودع
 دودعم تنأف ؛كماقم فرعي اًدحأ دجت مل اذإ :اولاق دقو «كلذ نم دضلاب نوكي نم

 ب ا روم او ياكم

 أ اًبيرق ودعلا ناك نإ امّيسال ؛بحملا قارفو ودعلا نم يذلا نيبملا ءالبلا نم :اولاقو

 .اًراج

 ةطلاخمب ىلتبا اذإ ريقفلا لقع نم :لوقي هللا يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 لجعتو «ةبحملاو دولا هل رهظيو «هعناصي مث هحاصي نأ ةراحلا يف وأ ةيوازلا يف ودع

 نوكرلا مدعب ناوخإلا اهأ مكيلعو «ًاليبس كلذ ىلإ دجو اذإ هسلجم نم فارصنالا

 .اًراج وأ اًبيرق ولو «قلخملا نم دحأ ىلإ

 ةطلاخمب ىلتبا اذإ ريقفلا لقع نم :لوقي هلت يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 لجعتو «ةبحملاو دولا هل رهظيو ؛هعناصي مث «هحلاصي نأ ةراحلا يف وأ ةيوازلا يف ودع

 نوكرلا مدعب ناوخإلا اهبأ مكيلعو «ًاليبس كلذ ىلإ دجو وأ ؛هسلجم نم فارصنالا
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 ءاّميفر هاخأو ءاّقيدص هابأ دعي لقاعلا :يفاحلا رشب لاق دقف ؛اًبيرق ولو قلخلا ىلإ

 نمو ءاّديحو اًدرف هسفنو ءاّيرغ هبيرقو «ةموصخ هتنباو ءاّركذ هنباو ءاقلإ هتجوزو

 اذ ناك نإ امهيسال ؛لقعلا قرخأ وهف هنم ءزجلاك هلعجو «ءالؤه نم دحأ ىلإ نكر

 .هناكم نونمتي مهلك ءالؤه نإف ؛لام

 يضريو «مكقازرأ مكيلع لهسي وأ ءاَّذو مكديزي اب ناوخإلا اهيأ مكيلعو

 «بيرلا ةبناجمو «بدألا نسحو «ىذألا فكب كلذو ؛مكناوخإو مكبر مكنع

 ناك ولو «رارشألا ةبناجمب مكيلعو «حلاصلا لمعلا نم راثكإلاو قلخلا نسحو

 :اولاق دقف ؛لام ”[اذ]

 .هيلع لش وهف ؛هلام قفني مل نم

 .هيلع رش يهف «هريغ ىلإ ليمت هتجوز تناكنمو

 .هيلع رش وهف «هبرل اًيصاع هدلو ناك نمو

 .هيلع رش وهف ؛هرش نم فاخيو «هلذخي خأ هل ناك نمو

 .هيلع رش وهف ءاهيف هسفن ىلع نئمطي ال دلب يف اًنكاس ناك نمو

 ىدسأ نإ الإ اًريخ هنم اوجري الو «ةمذب ءافو الو ؛هل دهع ال نم بحص نمو

 .هيلع رش وهف «هلثم هيلإ

 دسي ام اهيف نودجت متمد ام ؛مكتيواز يف قزرلا نم ريسيلاب ةعانقلاب مكيلعو

 يف نيمأ مكدحأو ءاهريغو داروألا نم هيف متنأ اب مايقلا ىلع ,مكتشيعمو مكقمر
 «شيعلا صقن عم ءاهتاوهشو ايندلا يف عسوتلا نم مكل ريخ كلذ نإف ؛هتبب وأ هتولخ

 .ةخسنلا نم تطقس اهلعلو ةدايز )١(
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 نم مكضرع حرج نم لك نع حفصلاو «وفعلاب ناوخإلا اهيأ مكيلعو «نمألا مدعو

 «لمعلاو «ملعلا يف هيلع مكناحجر ىأر نيح الإ مكضرع حرج ام هنإف ؛نارقألا

 ىلإ مكلاح دري نأ مكحيرجتب دصقف ؛هنود مكيف داقتعالاب مكيلع سانلا لابقإو

 لزت ملو .فارطألاب ىلتبت فارشألا لزت مل :بهاوملا بأ خيشلا مالك ينو ؛هلاح

 نودسحي رارشألا لزت ملو ءناعجشلا نودسحي ءانبحلا لزت ملو «ءاملعلا دسحت لاهجلا

 بر هلل دمحلاو .هلهأو مكنامز اوفرعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛رايخألا

 .نيملاعلا

 اهءارقف نودقتفي باحصألا راصو ؛«ةيوازلا حمق غرف اذإ خيشلل يغبنيو

 موي لك قوسلا نم هل يرتشي لب ؛ءكلذ نم لكأي الأ ةقدصلاو كلا نم حمقلاب

 خيشلا نوكيل كلذ لك ؛هميرحتب ةحئار حمقلا كلذ يف ناك نإ |ميسال ؛هلكأي اًفيغر

 قوف ةيلوجرلا ماقم نإف ؛ةمه لا ةأيهم يف مهدحأك نوكي الو «هئارقف ىلع ةبترلا عوفرم
 دقو «سانلا تاقدص نود مهبسك نم نولكأي نيذلا فرحلا باحصأل اًئينهف كلذ

 .فقولا نمو يعرز نم ةيوازلا حمق غرف امل «تارم قلخلا اذهب تلعف

 وأ ةالصل ةيوازلا لخد ريقف لك عم بدألا نيرواجملا ملعي نأ :خيشلل يغبنيو

 صفح يأل دينجلا لاق (ى ؛ءاعدلا هنولأسيو هدي اولبقيو «هل اوموقي نأو ءاهريغ

 نإ :صفح وبأ لاقف «كولملا بدأ كباحصأ تبدأ دق :-|مهنع هللا يضر -دادحلا

 .كيَو هللا لهأ بدأ نود كولملا بدأ

 موقي الف «قيرطلا خايشأ نم خيش مهبلع لخدي نأ ةيوازلا ءارقف ىلع حبقبو

 ؛ةيوازلا خيشب ثوللا باب حتفو هب ءارزإلا نم كلذ يف امل ؛هيلع ملسي الو دحأ هل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,خايشألا عم بدألا هباحصأ ملعي مل ثيح
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 يف مهناوخإ نم مهنع ّدس نم اومركي نأ :ةيوازلا يف فئاظولا بابرأل يغبنيو
 ؛اًضوع مهنم وه بلطي مل نإو «كلذ ريغو «ةأضيمو .داقوو «شارف نم ؛مهفئاظو

 ؛هب الإ ريخلا لعفل ةيعاد هل دجي الو «يويندلا ضوعلا بحي اًءزج ناسنإ لك يف نإف

 ةمدخ وأ «ناذأ نم ريخلا مهدحأ لعجيف «ةيوازلا ءارقف يف اًريثك كلذ انبرج دقو

 بايرأ ىري نيح «ضرعلا ىلإ رظني كلذ دعب مث «ةدم «ءاقس ةرشابم وأ ؛ةاضيم
 .ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؟اًئيش هيطعي الو ؛ةيكماج مهدحأ ضبقي فئاظولا

 رذعت نإو ؛مارح كلذ نإف ؛امل ةرشابم ريغ نم مكتفيظو مولعم اولكأت الو

 .مكاده ىلرتي هللاو ءادحأ مكل اونيبتساف «ةرشابملا مكيلع

 ءايندلا ءانبأ اوطلاخ نيذلا نيرواجملا لاح دقفتي نأ :خبشلل يغبنيو

 ا ل ا

 كيلع فاخأ ىن زإ :خيشلا هل لوقيو ءايندلا ءانبأ لاحل هنيع حتفو «ءارقفلا لاح نع

 نيزلا يف منهتكراف نيدألا كللهأ لإ رظنا هل لوقيو ةةلزكم ةلقل ؛ تلا ليومت نم
 كيلع هب هللا معنأ امو «مهلكأمو مهسبالم ىلإ رظناو ءراجو مع نباو ءمعو «خأ نم

 وحنو ؛عيفرلا بوثلاو «ةعيفرلا ةمامعلاو ؛عيفرلا خوجلاو يكبلعبلا ”ِتابّرسلا :نم
 ركشيو «ةمعنلا نم هيف وه ام ركذتي مهدحأ لعلف ؛كدلب خيش دنع وه سيل ام كلذ
 معن ربكأ نم رصم لثم ىلإ فيرلا دالب نم دبعلا ءيجم ةمعن نإف ؛هيف وه ام ىلع هبر

 جو نجني نم نحل ذإ ب ّنَسْحَل مو و :الفلا فسوي لوق هبلإ راشأ | ؛هيلع هللا

 ىلإ ناسحإلا ربكأ نم ودبلا نم هناوخإ ءيجم ىأرف ٠٠١( :فسوي) ردا نم

 مكنع اهوح |مبرف «مكيلع ىلاعت هللا معن نايبتسا نم ناوخإلا اهيأ مكايإف 598

 .ظالغ بايث يه ()
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 هيف مكحي ؛لاح أوسأ يف مكدحأ راصو .فيرلا ىنكسو نيحالفلا ةطلاخم ىلإ مكدرو
 «ةخوج ءارش ىلع ردقي ريصي الو ؛دلب تارشابم لمع نإ ىراصنلا نم نورشابملا

 هلل دمحلاو ءرصم يف هيلع تناك يتلا معنلا نم اًئيش الو «يكبلعب ةبرضم لمع الو

 .نيملاعلا بر

 نمم اًدحأ مهعم اورضحي الأ :ةيوازلا ءارقف نم كماوجلا باحصأل يغبنيو

 رسكني الثل كلذو ؛ةيكماجلا يف هنومساقي اوناك نإ الإ ءضبقلا تقو ةيكماج هل سبل

 نأ هيخأ ةبحم يعدي نم ىلع حبقيو ؛موللا كماوجلا باحصأ ىلع نوكيو «مهبولق
 مكنيب لصحي هب اولمعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛ايندلا نم ءيشب هنع صصختي

 كلذ نإف ؛ربلا مدع عم ةبحملا ءارقفلا مكناوخإ نم اوبلطت الو «ةبحملاو فطاعتلا

 نيذلا نيقداصلا ءارقفلاب صاخ كلذ امنإو ءاياوزلا ءارقف بلاغ يف هدوجو زيزع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مهبولق ناهيإلا حيرص رشاب ىتح ,مهسوفن اوضار

 «مهايدأو مهايند يف ةيوازلا ءارقف نيب لدعلاب يثمي نأ :خبشلل يغبنيو

 نود ناك نم ايندلا يف لعجيو ءايندلا رومأ يف لوخدلا نع هبحي نم لك يمحيو

 يطعي ناك هنأ هنع تبث دقف لي هللا لوسر قالخأب اًيسأت ؛ةبحملا يف هدنع هناوخإ

 .ىهتنا "”«ىطعأ يذلا نم يلإ بحأ عنم يذلا نإ) :لوقي مث «ءاطعلا هباحصأ

 هعنمو ءألثم فقولا لامل اًئئاص هلعجي نأ :خيشلا نم بلط اذإ ريقفلل يغبنيو

 دقو ءايندلا نم ينعنم ام ينبحي هنأ الول :لوقيو «كلذ ىلع خيشلا لضف ركشي نأ

 يمحي اى ؛ايندلا نم نمؤملا هدبع يمحيل كبك هللا نإ) :اعوفرم ثيدحلا يف درو

 )١( دمحأو ((511/1) يراخبلا هاور )19/0(.
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 .ىهتنا (”(كالحلا عتارم نم همنغ قيفشلا يعارلا

 ءاهيف مكفلختسم ىلاعت هللا نإو «ةرضح ةولح ايندلا نإ» :لوقي كي ناك دقو

 هللا لوسر باطخ اذه ناك اذإف "«ءاسنلا اوقتاو «ايندلا اوقتاف ؛نولمعت فيك رظانف

 نرقلا نم يناثلا فصنلا لهأب فيكف «هتمأ نم سانلا لضفأ مه نيذلا هباحصأل ولي

 يبأل اًموي لاق هلي هللا لوسر نأ :اًضيأ ثيدحلا يفو ؟بئارغلاو بئاجعلا يبأ رشاعلا

 .”«ميتي لام نيلت الو نينثا ىلع نرمأت ال ؛يسفنل بحأ ام كل بحأ ينإ» :ه5 رذ

 نم فقو اه يتلا ةيوازلا ءارقفل دبال :لوقي هكتل# نيدلا لضفأ يخأ تعمسو

 مل نإو «هتيلوت لقعلا نمف ؛ايندلا يف اًدهاز اًئيمأ خيشلا دجو نإف ؛اهجارخ يبجي يباج

 هسفنل ءيش ذخنأو «لبقتسملا يف ةنايخلا نم هيلع فاح نكلو هدجو وأ ءائيمأ دجي

 نإ مهللا :هناسلب لوقي ىتح «هتيلوت هل يغبني الف ؛ءارقفلاو خيشلا ملع نمف «هلايعو

 ىلع لزني نأ ءفقولا تذه يف تنخ نإ كئايلوأو «كلئايبنأو ؛كئارسأب كلأسأ

 برشلاو لكألا ةذل هعنمي «ميكح هيف عفني ال .هدسج يف كئالب نم ءالب ديعبلا

 ىلاعت قح ا ريصي ٍلئنيحو «ةيابجلا خيشلا هلويلف كلذ لاق نمف ؛تومي نأ ىلإ مونلاو
 «هيف هبر لأس هب ًالمع ؛يباجلا كلذ ذخاؤيف «فقولا رمأ يف ءارقفلاو خيشلا يلو

 .ىهتنا

 هيلع فاخي نمم ؛مهفقول ةيابجلا بلطي نم عفد يف ءارقفلاو خيشلل ةليح هذهو

 ءاهدلا اذه نم بربي الف «ةنامألا يف قدصلا هسفن نم فرعي ناك نم امأو ؛ةنايخلا

 .(594 /5؟) ريدقلا ضيف يف يوانملا هركذو 2771 /1) ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور (1)

 .(147" /5) يذمرتلاو )5١98/5(« ملسم هاور (؟)

 ١79(. /1) .ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو /١461(« /7”) ملسم هاور (1)
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 ذعخأ ىلع لبقتسملا يف مزعلا مدع هسفن نم هملعل ؛حرشنم وهو هب وعدي لب ؛هسفن ىلع
 .هب هل نوحمسي ال هيلع ضرع ول ثيحب «ءارقفلاو خيشلا ملع ريغ نم ءيش

 ةنايخ ةمالع نم :لوقي هللك# يرمغلا نسحلا ابأ خيشلا يديس تعمسو

 نإ اذه لثمو «ةيابحلا لبق هيلع ناك ابع ةراد ةعتمأو هلكأمو هسبلم يف ديزي نأ :يباجلا

 هيلع ءالبلا لوزن نم دب الف «ةيابحجلا يف هلوخد لبق مدقتملا ءاعدلاب هسفن ىلع اعد ناك

 ين اهعطقتو «ىلكلا درجتب امإو ؟؛لصافملا نابرضو «ئجنرفلا بتملاب امإ ؛هتوم لبق
 «ريساوبلاو «تاقاتفلاو «"ايصحلاو «لوبلا رصاحب امإو ؛هربد نم اطوزنو «هنطب

 .باجي الف هنم توملا ىنمتي ريصي امم كلذ وحنو «قاقشلاو

 اًضرم ىواد نإ ميكحلا ناكف ؛ةيوازلا يف دنع صخشل.كلذ لثم عقو دقو

 مدعل ؛يتيواز فقوو هللا يلو نأل كلذو ؛تام نأ ىلإ .ءرخآلا ضرملا هيلع كرحت

 :تلقف «ليصفتلا ىلع جرخي امو ءاهجارخ نم لخدي ام ىلإ يلاب ءاقلإ ىلع ينردق
 «كش ءارقفلا اهبأ مكدنع ناك نإو ؛بعل هللا عم امو ..فقولا اذه يف لو تنأ مهللا

 ؛(هتركذ نيذللا نيصخشلا .نيذه دعب نوخي نميف «يقدص مكل رهظي فوسف
 ..نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءالبلا اوفكتساو «كلذ اوملعاف

 رباقملا وأ تويبلا يف ةءارقلا ىلإ نوليمي ةيوازلا ةعامج ىأر اذإ خيشلل يغبنيو

 ولحلا لكأو ءايندلا يف ةبحم ال «ناوخإلا رطاخل اًربج أرقن امنإ :نولوقبو «سولفلاب
 الب ةءارقلا مكوعد اذإ ام اهيلع اوضرعأو «مكسوفن اوفختسا :مهل لوقي نأ «محللاو

 ةءارقلا مكيلع فخي امك ؛مكيلع فخي كلذ ناك له برش الو ؛لكأ الو «سولف

 ةءارقلا يف مكيلع جرح الف «مكدنع اًيواستم رمألا ناك نإف ؟ماعطلاو سولفلاب

 .ةيفاعلا هللا لأسن -لُكلا ةوصح دصقي )١(
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 ىلع ةرجألا لخخأ زوجي هنأ :ءاملعلا لوق لمحي كلذ ىلعو «ماعطلاو سولفلاب

 ىبن يذلا ءايندلا نم ضرعب نآرقلا باوث عبب نع دبعلا جرخي هب نأل ؛نآرقلاةوالت

 .هب اولمعاو «ءارقفلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛عراشلا هنع

 ربح يه امنإو ؛ايندلل تسيل هتمه نأ ىلع يعدبو «سولفب مكدحأ أرقي الو
 نيرواجملا ضعب عم كلذب انأ تلعف دقو «ريصب دقانلا نإف ؛ملسملا هيخأ رطاخ

 ءركذلاو «نآرقلا ةوالتل ؛ةعمجلا ةليل يف انعم رهسلا مهدحأ كرت |برف ءايندلل نيبحملا

 نآرقلا ةوالت بحي هنأ معزيو «روبقلا يف أرقي جرخو كي هللا لوسر ىلع ةالصلاو

 نع اوذخف «نيقداص متنك نإ :مهل تلقف لَك هللا لوسر ىلع ةالصلاو ركذلا نم رثكأ

 ؛اورظناو ءسولف ريغب رجفلا ىلإ ءاشعلا نم نآرقلا اولتاو «بناج ةعمجلا ةليل انسلجم

 متنأف ؛محللاو ولحلا لكأو «سولفلاب ةءارقلا ىلع ةموادملا مكيلع فخي ناك نإف

 اوحضتفاو «مهسوفن يف اورظنف ىلاعت هللا ىلإ ٌةبرق ؛نآرقلا ةوالت ةبحم يف نوقداص

 «ةرخآلل نيبحملا نم يناوخنإ عيمج لعجي نأ هلضف نم هللا لأسأف ؟حصنلاب يل اوفرتعاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو -نيمآ مهللا نيمآ- مهسفنأل شغلاو طيلختلا نم مهظفحيو

 وحنو ءبطح وأ «سدع وأ «حمق ىلإ ةيوازلا ءارقف جاتحا اذإ بيقنلل يغبنيو

 وأ «ريمألا كلذل دهمي نأب كلذو ؛؟سفن ةزعو ةقايلب زوردي نأ مهل "ٌرَوْرَدو ؛كلذ

 مكحب ؛كلذ يف هل رفوألا ظحلا نأ هيف هيري طاسبب هتجاح هنم ذخأي ديري يذلا ريبكلا

 رجألا ريبكلا وأ ريمألا بسكيل كلذو ؛عبتلا مكحب وه |نإ ءارقفلا عفنو «ةلاصألا

 ايندلا ميعن ُرْرَّدلا :لاق هنأ يبارعألا نبا نعو ,بّرعم يسرافوهو هوحنو بوثلا ءزوُرُد دحاو :ٌرزَّدلا )١(

 ناسل :رظناو .هوحنو ريمأ نم ايندلا ءايشأ بلط زردلاب انه دصتي ايبرو ْنْوَدُحَأ :ايندلل لاقيو اَتاَّذلو
 زج اع ان كاسي تلال ا رود تربل
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 ناك دقو «هيلإ مهتجاحو .هل محلذ راهظإو «ءارقفلا بابخ مضه مدع عم «باوثلاو

 «ريمألا ىلع لخدي ءارقفلل زورد اذإهل# يطسبدنسلا ميهاربإ خيشلا همسا بيقن يل

 نسحب هيلع يئانث ةرثكو .هل يتبحم ةدشب هربخيو ءاًريثك اًمالس يناسل ىلع هيلع ملسيف
 نأ ءارمألا ضعب بلط :هل لوقيو «ْدبَو هلل هتلماعم نسحو «ةحلاصلا لابعألا يف ةينلا

 نإ :خيشلا يديس لاقف ءلثم سدعلا وأ ءزرألا وأ ,حمقلا نم اًئيش ءارقفلل لسري

 الو «كلذب ءارقفلا ىلع ةنملا هسفنل ىري نأ نم اًفوخ ؛هولبقت الف اًئيش مكل لسرأ

 ؛هيلع مكب لضفلا هتيؤر عم ىلاعت هلل مكبلإ نسحيو ءمكبحي نمن الإ اًئيش اولبقت
 هلضف نم ىلاعت هللا لأسأو «مكيلإ ريشيو «نالف انبحاصل هتقدص وأ ؛هتيده مكلوبقب

 .ىهتنا ءاهلك مكلاعأ يف اًصالخإ مكديزيو «معنلا مكيلع غبسي نأ

 ىلع زئاج كلذ لثم يف بذكلا نإف ؛هيلع لمعاو ببقنلا اهبأ كلذ ملعاف

 ؛ةرض اهل يتلا ةجوزلا ىلع وأ «نيبلا تاذ حالصإل بذكلا ىلع اًسايق ؛خيشلا ناسل

 :هل لاقو ءفاشكلا ضعب ىلإ هكلل#ب ميهاربإ بيقنلا بهذف «حمقلل ةرم تجاتحا دقو

 لاقف «حمقلا نم اًبدرإ نيناث سمأ ةيوازلا انل لسري نأ نالف فشاكلا بلط دق

 ؛مكمسا ركذو ءاّنالف انبحاص هركي هنأ انغلب هنإف ءاّئيش هنم اوذخأت ال :خيشلا يديس

 رجألاو «ةبحملا يف ةقباس اًبدرإ نيعبرأ انل لسرأ كلذب يناثلا فشاكلا عمس ملف

 كلذ نأ يف قداص ريغ ناك ميهاربإ خيشلا نأ لاحلاو .لوألا فشاكلا كلذل

 «يناثلا فشاكلا ضيرحت كلذب دصق امنإ ؛اًئيش ةيوازلل لسري "[نأ] بلط فشاكلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «تاينلاب كلذ لثم يف لاععألاو

 ركذلاو «نآرقلا ةءارق نم ًاللم نيرواجملا دنع ىأر اذإ خيشلل يغبنيو

 .ةخسنلا نم تطقس اهلعلو ةدايز )١(
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 وأ ءركذيو أرقيو ءمهعم سلجي نأ :هريغو ناضمر مايأ يف تاعاطلا نم امهريغو

 دوهش نع اوبجح دق نامزلا اذه ءارقف بلاغ نإف ؛مهبولقل ًةيوقت حبسي وأ «يلصي

 :ثيدحلا يفو «ةداع كش الب كلذ ىلع ءازجلا دوهش نعو «مهتادابع يف ىلاعت قحلا

 .ىهتنا ,”«اهبراه ماني فيك رانلا نم تبجععو ءاهبلاط ماني فيك ةنجلا نم تبجعاا

 يف ب صاخلا يدرو كرتأف «نيرواجملا عم اًرارم قلُخلا اذهب انأ تلعف دقو

 د همالكل مهتوالتو «مهبرل مهركذ يف ًةبحم ؛مهعم سلجأ مهيلإ جرخأو «تيبلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ولو .هخيش هل هراتخا ام ريغ اًدرو مهدحأ راتخي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 ام ريقفلا عم اومزتلي مل ءاملعلا نإف ؛ءاملعلا دنع هخيش هب هرمأ امم لضفأ كلذ ناك

 (نإو «ةيقرت هيف ناك نإ الإ لمعب اًدحأ نورمأي ال مهنوك نم خايشألا هعم همزتلا
 ةحدافلا ةلعلا ثيح نم وأ ؛هلصأ ثيح نم ؛ًالوضفم ناك ولو اًقلطم ريخلاب هنورمأي

 .ريثك ريخ هنإف ؟ةبترم عم كلسملا اذه كلس ريقف لكو «هيف

 هيف يذلا رمألاب مهدحأ زمآ لزأ مل ؛ةيوازلا يف ةعامج ضعبب تيلتبا دقو

 ؛ةحصلا يف ةنايخ وهو «كلذ يف ينعداخيو «هسفن هاوهت اب لغتشيو هكرتيف هل يقرتلا

 رهظي نمم ًالاح فخأ ناكل ؛كتبترم تحت لخدأ ال انأ :لاقو «هناسلب جرخ هنأ ولو

 ةيوازلا ءارقف بلاغ مدع كلذلو ؛لعفلاب هفلاخيو ناسللاب هتعاط تحت هنأ ةبترمل

 اذإ اك ؛مهخيش مهل هلعج يذلا «درولا ةءارق نود اهب نودرفني يتلا لامعألاب يقرتلا

 هل سيلف «نآرقلاو ركذلل مونلا نم سانلا هبني اًبيقن وأ ءركذلا سلجم يف مهدحأ ماق

 هلعج ام هخيش نأ ملعيلو ؛ركذي وأ أرقي سلجيو «هيبنتلا وأ نآرقلل ركذلا كرتي نأ

 )١( ريبكلا يف هوحنب يناربطلا هاور )15/ 5٠١(« /؟) ةيلحلا يف ميعن وبأو ؛(75 /4) طسوألاو ١١19(.
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 املك رجألا هل لصحيل ؛سانلا هيبنتب هلغشأف «ةدابعلل ةمه هدنع ري مل ثيح الإ اًبيقن

 ماودلاو «نآرقلاو ركذلا ةرشابمل ةمه هدنع ىأر هخيش نأ ولو «نآرقلا أرقو اًدحأ ركذ

 هب هرمأ ام لعف وه الف ؛عفنلا مدع هخيش فلاخ نم نأ ملعف «هب هلغشأل كلذ ىلع

 مهل ةعامج عونلا اذه نم يدنعو «هسفنل هراتخا |مب لاغتشالا ىلع ردق وهالو :هخيش

 اوعمس مه الف ؛هيف مهيتفأ ام نوكرتيو «نوعداخي مهو «ةنس نيرشع نم رثكأ يدنع
 «ةفرحلاو ركذلاو ملعلا مهتافف هوراتخا يذلا رمألا يف مدق مهل تبث مهالو .حصنلا

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف

 بعتلا ةرثك هخيش فلكي الو ؛هسفنل مهدحأ هبنتي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 نم ايندلا لامعأ حجري ريقفلا ماد ام :اولاق دقو ؛ةراشإلاب هنم يفتكي لب ؛هتيبرت يف

 الف ؛بعتلا ةياغ يف هعم هيبرمف ؛مونو تاوهش لكأو وغلو وهو ةلفغو لومخو لسك

 ىأرو «ةرخآلا رادلا ىلإ هرصبب ديرملا قرخ نإ الإ هيف بعتلا نم هيبرم حيرتسي

 نم هملعم حيرتسي كانهف ءايندلا ىلع ةرخآلا لامعأ مدقي راصو ءاهتانزاومو اهتابساحم

 لكأ نإو «ةبلغ الإ ماني ال مان نإف ؛[روتف] الب ةحلاصلا لامعألا لمعي ريصيو «بعتلا
 ايندلا كسم نإو «كلذكف اًبايث سبل نإو ءكلذكف ملكت نإو «ةرورضل الإ لكأي ال

 وأ ؛هسفن يف ركاذ وهف ةجاح يف جرخ نإ هنأ !ى ؛هلاوحأ رئاس يف اذكهو «كلذكف

 ؛ةرخآلا رادلا نع بوجحملا لاح فالخب ؛اًراهنو ًاليل ركفتم وأ حبسم وأ «ئراق

 الو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛ةظحل ههبنيو ؛هتاعارم نع لفغي داكي ال هيبرم نإف

 ءاوذخ وأ ءاوءرقاو اوركذأ مكل هلوقو ءمكجوع ميوقت يف بعت ىلإ مكيبرم اوجوحت

 هماقأ يذلا عرفلاب صخش لك مقيلو «ءكلذ وحنو «ةأضيملا اوئلما وأ ءاوركذا وأ

 هلل دمحلاو ؛«كلذ يف هندب يف هبيصت يتلا تافآلاو كالحلا نم هتاجن نإف ؟هيف هخيش
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 .نيملاعلا بر

 ةءارق نم بيصن هيف مهو الإ لعفي اًريخ اوكرتي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 ةءارقو «بيطخلل تاصنإو هك هللا لوسر ىلع ةالصو «ركذو «حيبستو «نآرق

 نأ :دجسم يف رواجي نم ىلع حبقيو «كلذ وحنو سمخلا تاولصلا دعب يتلا راكذألا

 لك نم حبقأو «هنود ريخلا نولصحي ةديعبلا تاراحلا نم دجسملا ىلع نودراولا نوكي

 ؛مامإلا عم مارحإلا ةريبكت مهتوفتو «تقولا لخدي ىتح ؛ءوضولاب مهنواهت حيبق
 ايندلا ثيدحب هنع نولوغشم مهو ؛مهظعي مهبيطخ ريصي وأ «رثكأو ةعكر نع ًالضف

 ءاومدنت نأ لبق مكنيد صقنل اوهبنتو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛اًضعب مهضعب عم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةماقإل اًبلط ؛اهترشابم مهدحأ ىلع بلاغلا نوكي نأ :رئاعشلا بابرأل يغبنيو

 لك نم حبقأو لوألا دصقلاب ال عبتلا مكحب كلذ ىلع مولعملا لصحيو «نيدلا راعش

 دئاز ءيشل اًبلط ؛ًالثم ناضمر يلايل وأ «ةعمجلا موي لثم يف نذؤملا سيكعت حيبق

 نإف ؛رظانلا هيلع بكريو «هدالوأ هب اوسكي وأ اًسوم هب لمعي «رظانلا نم هذخأي
 رظانلا ناك امبرو «برج امك عوج نم ينغي الو ؛هبحاص رتسي ال ةكربلل ةقحمم كلذ

 هتافف «هقزرو هرمع يف ةكربلا ةلقب صخشلا كلذ ىلع اعدف نيحلاصلا هللا دابع نم

 بيرق نع يتلا ةيقابلا رادلا ناوخإلا اهبأ اوبلطاو «كلذ اوملعاف ؛نيرادلا ريخ

 هلل دمحلاو -مكتحصن دقو- اهنع نولحرت بيرق نع يتلا ةينافلا نود ءاهيلإ نولقنت
 .نيملاعلا بر

 ًالثم هدالب دعبل ؛ثراو مهل فرعي ال نيذلا عيمجو ةيوازلا خبشل يغبنيو

 هنولسري لب ؛هفلخ ام ءيش يف فرصتلا يف اولهاستي الأ مجعلاو ةبراغملاو دونهلاك

 دوه# 



 ذخأن :مهدحأ لقي الو «ةيلاب ةقلخ وأ ًالعن وأ اكاوس ناك ولو «لاملا تيب رظانل

 درو دقف «لولغلا نم عرولا لهأ دنع دودعم كلذ نأل ؛ًالثم ةحتافلا هل أرقنو «كلذ

 ْني وح لاق تاك نإوإ» :ىلاعت هلوق وحن يف كلذل دهش ام ةئسلاو باتكلا يف

 نم ذخأ نم و هللا لوسر ىمسو (41 :ءايبنألا) 4 تيس اني كو اهي ام ٍلدرَح

 لولغلا نأ مولعمو ءًألاغ :شيجلا ريمأ ملع ريغ نم ةلسم وأ «ةربإ :يأ ؛اًطيخت ةمينغلا

 سيل ءيشب مكتمذ اولغشتف ؛كلذ لثم يف اولهاستت نأ ناوخإلا اهيأ مكايإف ؛مارح

 ملعي نأ :كلذ دئاوف نمو «هيف فرصتلاب ناطلسلا نم نذإ مكعم سيلو «لئاط هتحن

 قي ريصيو «مكبيرو ةدش هل نحصلا وأ «طيخملا وحن لاسرإب لاملا تيب رظان

 «سكعلاب متلعف اذإ ام فالخب ؛بارغألا نم مكدنع تام نميف كلذ دعب مكلوق

 ىلإ كلذ نم ىقريف ةيلابلا هتمامعو هتبج يف مكدحأ لهاست برو «مكيلع دحأ هزمغو

 مالكلا مكوعمسأو «مكءارو اولسرأف ؛لاملا تيب رظان نع همتكو ؛هنم سفنأ وه ام

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هب اولمعاو كلذ اوملعاف ؛مكتحصن دقو ؛مكقح يف

 ديعلا موي لثم يف ةنيزلا بايث ىلإ مهدحأ تفلتي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 «ةيورخألا لئاضفلا باستكاو «ةدابعلل الإ ةيوازلا ىلإ ءاج ام هنإف ؛ةعمجلا مويو

 ؛اهريغو ايندلا ءانبأ بايثل سفنلا بلط امأو ,«تاوهشلاو لئاذرلا نم هبلق فيظنتو

 ءريقفلا بايث نسحأ :ه# دينجلا مالك ينو ءاهتبثي ةيوازلا ىلإ لوخدلا نكي ملف

 يف درو كلذكو «ةعمجل مويو ديعلا موي يف تاعقرلا هيلع حرط ام اًرون اهرثكأو

 للح يأ يف ةمايقلا موي ىلاعت هللا هربخ هيلع ردقي وهو ءايندلا ةنيز كرت نم» :ثيدحلا

 .ىهتنا «”(«اهسبلي ءاش ةنجلا

 .(178/9) دمحأو 56٠(.: /4) يذمرتلاو ؛«(7448 /4) دواد وبأ هاور(١)

 ل دا



 ديعلا موي يف ايندلا ءانبأ نم سابل ىلإ ارظنت الو .نورواجملا اهيأ كلذ اوملعاف

 بيرق نعو «هعروو هدهز صقنو «هنطاب ديوستب الإ هلّصح ام مهدحأ نإف ؛هريغو

 ىتح يحصن اولبقاف مكتحصن دقو «متئش ام ةنجلا للح نم ىلاعت هللا مكوسكي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «لاؤس الب يتأي يذلا لالحلا نم مكيلع هللا عسوي

 وأ مايألا عيمج بسحي نأ :ةفيظو ةيكماج يباجلا هاطعأ اذإ ريقفلل يغبنيو

 الو هسفنب رشابي مل هنإف ؛فقولا ىلع اهدريو «لمعلاب اهيف لخأ يتلا تاعاسلا

 ؛ةيكماجلا كلت لاك فرصي (هسوفن تباط رظانلاو يباجلا نأ ردق ولو «هليكوب

 ال فقاولل كلذ يف قحلا نإف ؛لوبقلا ةحابإ يف ةفيظولا بحاصل ةجح كلذ سيلف

 ام سكعو ءرشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا لئاوأ هيلع ءارقفلا انكردأ ام اذه ءامل

 ةدم هل فرصي ىل اذإ رظانلاو يباجلا مصاخ مهضعب لب ؛نامزلا اذه ءارقف هيلع

 عرشلا دعاوق نع جورخخ وهو «لسكل وأ رفس يف هبيغل ؛ةفيظولا ةرشابم يف هسيكعت

 هيطعي نأ اًصخش اهيف بانتسا اذإ ةفيظولا بحاص عرو نم كلذكو ؛عرولا نعو
 لمع نمل وه امنإ مولعملا نأل ؛ًالثم ثلثلا وأ فصنلاب هيف هكراشي الو «ًالماك مولعملا

 .طرشلا كلذ عبتيف كلذ ريغ فقاولا طرشي نأ الإ

 ؛يمساب اهوبتك نيح نم دنوخ مأ ةسردمب يفئاظو يف قلخلا اذبب تلعف دقو

 اوملعاف ؛ةنس نيثالثو عبس وحن كلذو ءاذه يتقو ىلإ بئانلل هلك اهمولعم تيطعأف
 ءاقلطم هللا لضف باب نم ايندلا يف هزنتلا اوبلطاو .هيلع اولمعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ

 هنإف ءانقح اذه :اولوقتو اهمولعم ىلع اومصاختو «ةفيظو مولعمب كلذ اوديقت الو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهرون كرت مكلف مكقح ناك ولو

 عم ركذلا سلجمب مهدحأ يفتكي الأ :ةيوازلا يف ىلاعت هللا نيركاّذلل يغبنيو

 د.



 نع سانلا ةلفغ تاقوأ اميسال ؛عاطتسا ام ىلع ديزي لب «ًءاسمو اًحابص سانلا

 يف هللا ركاذ نإف ؛برغملا وأ رصعلا وأ رهظلا ةالص دعبو ءىحضلا تقو :ركذلا

 لصاحلا رجألا ةفعاضم عم درو امك سبايلا بطحلا يف ةبطرلا ةرجشلاك ؛نيلفاغلا

 تناك يتلا دادمألا عيمج ذخأي هنأكف ؛هيلع يملإلا دادمإلا لوزن ةرثكو ؛ركاذلا اذهل

 .سلجم يف هللا اوركذ اوناك ول ةراحلا كلتو ةيوازلا لهأ عيمج ىلع لزنت

 ركذ اذإ امهريغو «”يريحبلا دمحأ دلولاو «يوهبلا ىلع دلولا تدهاش دقو

 ةرضح يف ةدحو ىلاعت هللا سلاج هنأك ؛ًالثم رهظلا دعبو ىحضلا تقو يف هبر دحأ

 اولعفي نأ يباحصأ عيمج مهلي هللاف .تسلا هتاهج نم هيتآي دادمإلا راصو «ةصاخ

 ةرخآلاو ايندلا يف بلطي ماقم َّمث ؟ ام هنأ مدقت دقو «نيرادلا ميعنب اوزوفيل ؛كلذ لثم

 .اًدبأ هركذ يف ىلاعت هللا ةسلاجم نم رخفأ الو ءمخضأ الو ,مظعأ

 يتأي بيرق نعف ؛ريخلا يف مكرمع اومنغتساو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف

 هللا نأ :بابلا اذه يف يتأيسو «مدنلا هعفني ال ثيح مدنيف «ةلفغ ىلع توملا مكدحأ

 هنيبو ينيب ريصي ال هللا ركذ كرت نم هنأو كبك هللا ركذ ىلع ةريغلا ماقم يناطعأ ىلاعت

 اللمع تامملا ىلإ كلذب يلع نمي ىلاعت هللاف «ةدحاو ةرعش رادقم الو «ةبحملا يف ةقالع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو (4 :مجنلا) 6 اَنرْكَو نع ل وت نم نع ٌضرَع أَم ١ :ىلاعت هلوقب

 ظفح .يكلاملا يرصملا يريحبلا دمحأ نيدلا باهش رمعملا رعاشلا كلاسلا نئفملا ةمالعلا خيشلا وه )١(

 كلملا خيشلا ديرم يسرملا سابعلا يب أ كسانلا دهازلا ملاعلا خيشلا ىلع هتيبوبش يف كلسو ؛ميظعلا نآرقلا

 «فيرصتلا اميسالو ةيبرعلا يف نعمأو «ملعلا يف لقتساو ؛نيدم خيشلا ذخأو ؛يلذاشلا يفنحلا دمحم

 نع هقفلا ذخأو «يبآلل ملسم حرش بتك امبو ءاًريثك هطخب بتكو «حارملا ىلع ًاديج احرش هيف فلأو
 يفوتو «درجت مث ءباش وهو جوزتو للقتم ًاعناق ناكو «زاغلأو ديج مظن هلو يملعلا ىيحي خيشلا
 47/1١[. ةرئاسلا بكاوكلا] .ىلاعت هللا همحر ةئارعستو نيرشعو عست ةنس لاوش سماخ

 ولا



 نيح نم هئيع مهدحأ حتفي الأ :ركذلا سلجم يف اولخد اذإ ءارقفلل يغبنيو

 «تتشتلا هنع لوزيو هبر ةرضح ىلع هبلق عمجيل كلذو ؛همتخي نأ ىلإ سلجملا حتفي

 كلت رصبلا حمل !برف ؛ناسحلا روصلا باحصأ نم دحأ سلجملا يف ناك نإ اميسالو

 هترشب تكرحت ابرو ؛هدوهش نع بجحو «كبو هبر ةاجانم نع اهب لغتشاف ؛ةروصلا

 هللا هتقمف ًالثم اهليبقت ىهتشاو «ةليمجلا ةروصلا كلت ةيؤر ببسب ؛هباجح لاح يف

 دعاوق» باتك يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو «ناوخإلا ضعبل عقو ا ؛ىلاعت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛«ةيفوصلا

 روضحلا ؛ةراحلا لهأ نم سانلا فيلأت نع اولفغي الأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 «ةراحلا يف اًريرش ناك نم اميسال «ريخلا مهل لصحيل ةيوازلا يف يذلا ركذلا سلجم

 ايل للا يل ا

 روضح ىلإ ةراحلا لهأ فيلأت ىلإ مهخبش اوجوحي نأ :ءارقفلل يغبني الو

 د ل

 خيشلا يديس نإ :هل اولوقي نأ ةراح ا نم رشلا لهأ فيلأت يف ءارقفلا قيرطو ؛مهيلع

 الإ اًريخ لعفأ الو اًسلجم ركذأ الأ نالفو نالف دوأ :لوقي اًرارم هانعمسو اًريثك مكبحي

 حرشني مهدحأ لعلف ؛ءاوس مهايإو نحن ةمايقلا موي ثعبنل ؛كلذ يف يئاكرش مهو

 وه ريصيف «هيف وه يذلا ريخلا قاذ ابرف رضح اذإف «ةرم ولو ركذلا سلجم روضحل
 ."”(هلعاف رج لك لق وعش لقيلو نول :ثيدحلا ينو ؛هسفن تاذ نم ريخلا بحي

 مدع يف مكتراح لهأ ىلع مول ال :لوقي هكللل# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 ؛هيف مهوبغرتو «تارم كلذ ىلإ مهرعدت نأ دعب الإ ؛مكداروأ يف مكعم مهروضح

 )5١/5(. يذمرتلاو «(4/"37177) دواد وبأو )١5١5/1( ملسم هاور )١(

 م



 هكرت يف اًروذعم ناك ابرف ءباجح فلأ نوعبس ريخلا نيبو هنيب ناك نمف الإو
 .ىهتنا ,.مكعم روضحلا

 «ةراحلا لهأ نم مكناوخإ فيلأت نع اولفغت ال ناوخإلا اهيأ مكيلع هللابف

 نأ ريغ نم هبلجي نم لك رجأ بتكيل ؛مكنم دحاول هسفن مكنم دحاو لك نيعيلو
 ذو مهبرل مكناوخإ ةسلاجم ٌةبحن كلذ ىلإ مكل يعادلا نكيلو «ءيش هرجأ نم صقني
 دبعلا ناؤيد يف اوبتكت نأ اًفوخ ؟باوثلا بلط ولو «ةيناسفنلا ضارغألا نم اًئيش ال

 نإ ؛هديس ىلإ ال هيلإ اهتعفنم عوجر عم ءاّرجأ هديس ةمدخ ىلع بلطي يذلا ءوسلا

 يندبع نمم ملظأ نمو» :كو هللا لوقي ةيهلإلا بتكلا ضعب يفو «نيملاعلا نع ينغل هللا
 - «عاطأ نأل ًالهأ نكأ مل اًران الو ةنج قلخأ مل ول «رانلا نم اًفوخ وأ ةنجلل اًبلط

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو -ىهتنا

 يف لصاحلا بعللاو ءوهللا تاقوأ يف ةيوازلا لافطأ دقفتي نأ :بيقنلل يغبني

 جورخلا نم مهعنميف ؛رحنلا ديع مويو ءرطفلا ديع مويو «لمحملا جورخ مويك ؛دلبلا
 ؛ةيبرتلا قحب ًءافو عجر ىتح «مهدحأ عم مادو مهعم جرخ ءاش نإو «مويلا كلذ يف

 نإف ؛ةروصلا ليمجلا ميتيلاك -العو لج - قحلا ةلافك يف مهدحأ ناك نإ امبسال

 اندنع جورخلا نم دسف دقو «نيعتم هعم تاقثلا ءارقفلا نم دحأ وأ بيقنلا جورخ

 نع ينريخأ اى أطخلا تانب ىلع لخديو «ةظوبلا برشي راص مهضعبو «لافطأ ةدع

 حمسي نأ نم رذحيلف ؛لافطألا عم تاقثلا نم دحأ وأ بيقنلا جرخ اذإو ءهسفن

 لوقيو نيعلاب كلذ هيري امنإو ؛رامقلا نم كلذ ريغ وأ قدنبلا وأ درنلا بعلب مهدحأل
 نم دحأ ىلإ نوكرلا نم رذحيو «حبقلا دشأ لفطلا نيع يف هحبقيو «مارح كلذ نإ :هل

 لفطلا عم كلذ لعف امبر هنإف ؛اًماعط وأ «ةوالح وأ ءاّسولف هنم لبقي نأ «قاّيعلا

 ل ةث0-



 ينالفلا عضوملا ىلإ انب بهذا :هل لاق اذإ هفلاخي نأ هنم يبحتسي ريصيو هب هداطصيل

 ؛روجفلا نم هلعف ىلع قئاعلا كلذ مزع ام هلقعب لفطلا كردي الو «ةبير هيف امم

 نوءرقيو ؛مكنومدخي نيذلا مكلافطأ ىلإ مكلاب اوقلأو «ءارقفلا اهيأ هللا...هللاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مكدهج مهحصنب اوموقو ؛مكيلع

 بلطي لئاس ءاج اذإ «مهبايثب مهخياشم بايث اودفي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو
 ىطعأ اذإف ءيزلاو لحلا يف خيشلل حلصي سابل لك ام هنإف ؛ًالثم هتبج وأ هتمامع هنم

 لوط ترفظ دقو «مايألا كلت هسبلي هيلع اًئيش دجي ال |برف «هبايث نم بلط ام لئاسلا
 :مهو «رفسلاو رضحلا يف مهايثب اًئاد يبايث نودفي باحصألا نم ةثالثب يرمع

 لع دلولاو ءرضخ خيشلا تخخأ نب دمحم دلولاو هكلل## يطسبدنسلا ميهاربإ خبشلا

 ام هوطعأو الإ ًالثم يتمابع وأ «يوسنلق وأ ءيتَبُج بلطي لئاس ينءاج !ميف ؛ينابلتلا

 ؟ليلقلا الإ يعم كلذ لثم لعفي ملو «ينم ةراشإ الو فقوت ريغ نم «مهبايث نم بلط

 ايندلا ةمعن امههيلع غبسي نأو «ميهاربإ خيشلا محري نأ هلضف نم هللا لأسأف

 ةيقب ىلع نمي نأو «طارصلا ازواجي ىتح دئادشلا يف اهم فطلي نأو «ةرخآلاو

 ىلع ضوع ةيؤر ىلإ علطت ريغ نم |مهبايثب ءاخسلا نم امهيلع َّنم ام لثمب ناوخإلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو -نيمآ مهللا نيمآ- نيرادلا يف كلذ

 هتوم دعب نيقداصلا مهخيش باحصأ اوصخي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 نب هللا دبع ناك دقو «ةيبرتلا يف مهدلاو هنإف ؛مهخيش قحب ًءافو دولاو ةبحملا ةدايزب

 |هئاقدصأ ىلإ ناسحإلا |(بتوم دعب نيدلاولا رب نم :لوقي -امهنع هللا يضر- رمع

 نم اًخيش ىأر رمع نب هللا دبع نأ :يورو ءاًعوفرم مهضعب هاورو ءامهدعب نم
 مهنإ هللا كمحر :هل ليقف هل امهاسكو «هتمامعو هبوث عزنف ,نسلا يف نعط دق بارعألا

 د ااخوا



 ربلا نم نإو «رمعل اًّذو ناك اذه نإ :لاقف كلذ نودب كنم نوضري مهو «بارعألا

 .ىهتنا «هيبأ دو لهأ لجرلا لصي نأ

 نب نيدلا فرش يديسك ؛يدعب نم يئاقدصأ دوب ناوخإلا اهيأ مكيصوأف

 نيدباعلا نيز يديسو «هرهص لضفلا يبأ يديسو «يفنحلا دمحم يديسو «ربثألا

 يديس طبس نيدباعلا نيز يديسو «ةعلقلا يقاوس لخنو «"دوُرْجَع يقاوَس يلوح
 ؛يليلخلا ناخب رجاتلا نيدلا لالج يديسو «ىلع يديس هتلاخ دلوو «يفصرملا يلع

 يلع يديسو «ىيحي يديس هيخأو .يدابعلا دمحم يديسو «قفوملا نب دمحم يديسو
 «بيطخلا ريمألا نب نيدلا فرش يديسو «ريمألا نبا دمحم يديسو «كيزأ ريمألا نب

 «يخينطلا نيدلا سمش خيشلاو ؛ينيرطلا رماع خيشلاو ؛«ينيرطلا نسح خيشلاو

 هلل دمحلاو ««رشاعلا نرقلا لهأ بقانم يف رثآملاو رخافملا» :باتك يف مهانركذ ةعامجو

 .نيملاعلا بر

 هلو ؛عرولا ماكحأب اًفراع اًقذاح نوكي نأ :ةيوازلا يف خبشلا بيقنل يغبنيو

 ؛قوسلا ىلإ مهاردب هلسرأ اذإف «هنيد ىلع ًةريغو خيشلا عرو ماقم ىلع فارشإ
 ينطعأ :هل لاقو «خيشلا يف نيدبعتملا نم صخش هيقلف ءلثم اًماعط اهب هل يرتشيل

 نأ هل سيلف ؛هتجاح اهب خيشلل رتشاف مهاردلا هذه ذخو ءابب كربتأ مهاردلا هذه

 ام هنأل ؛همهارد ريغ مهاردب خيشلل يرتشيو ءصخشلا كلذل مهاردلا كلت يطعي

 اهيف دقتعملا كلذ مهارد نوكت دقو «خيشلا ةجاح اهب ىرتشي نأ حلصي مهارد لك

 نان دقف «كلذ لثم لعف بيقن لكو «لحلا يف خيشلا مهارد نود يه وأ ءام ةهبش

 .هخيشو هتنامأ

 يور ل مروه 2
 )١( سورعلا جات] .ٌةّيطَع وُنَبُةْيَدَكَسو ُثيِبَح ءام هيف ّيرضملا جحلا لهانُم نم )5١١7/1([.
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 ؛هل اهتيطعأ مهاردب ةخيطب يل يرتشي يتوهبلا يلع دلولا ةرم تلسرأ دقو

 ءائيش اهنم لكآ ملو هيلع اهتددرف ؛لزغ نمث نم ةخيطب يل يرتشاو «يمهارد ذخأف
 كلذ تكلم اع لاقفةفدصلا قدحتست زوجغ ةأرمأ بسك نم لكآ فيك :هل تلق

 .فيكف ؛ءكمأ بسك نم لكأت ةءورملا ميدع تنأ تنك اذإ :هل تلقف ؛اهدلو انأو يل

 الو «خايشألا بقن عيمج كلذ ملعيلف ؟ةءورملا ةءاند يف كماقم ىلإ لوزنلا ينم بلطت

 كلت ءارش نع فقوت ةشوشغم تعلط نإو «همهارد نيعب الإ مهخيشل اورتشي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهب يرتشي يتلا مهاردلا يف خيشلا عجاري ىتح «ةجاحلا

 مهدحأ ناك نإ اميسال ؛ةداهش لمحت نم نيرواجملا رذحي نأ :خيشلل يغبنيو
 دنع ةيدأتلا دنع اهيف كشو «ةداهشلا ىسن ابر هنإف ؛ةظقيلاو طبضلا ليلق وأ ءاّجذاس

 عاضبإلاب قلعتي اميف يسال ؛سانلا لاومأ عيض وأ ,دهش نإ روزلا ىلإ بسنف «مكاحلا
 .نيرصاقلاو ماتيألا لاومأو «نيبئاغلا ىلع خسفلاو

 نإ الإ ةداهش لمحتي نأ ريقفل يغبني ال :لوقي كتل صاوخلا لع يديس ناكو

 دوهش نودقتعي ال نيذلا نيسوسوملا نم اًدحأ نأ عقو نإو ءاعرش هيلع تدمعت

 ام انأ :مهل لاقو «مهدنع دقعلا ددجي مهءاج مث ؛ةمكحملا دوهش دنع دقع ةلحملا

 اهيف نوكي نأ اًفوخ ؛ةداهشلا لمحت مدعو هدر لقعلا نمف «مكلثم ةداهش الإ دقتعا

 .ءارقفلا نع اهيفخي ةديكف

 ءمهتجاذس ةرثكل ؛اًقلطم ةداهشلا لمحت نع يناوخإ نم ةعامج تعنم دقو

 نيدلا باهش خيشلاو ناك «ةاضيملا ألم يفونملا دمحم خيشلاك مهجرح مدعو

 سانلابو مهب ٌةمحر ؛مهلاثمأو نذؤملا يسرسلا يلع خيشلاو «ةيوازلاب مامإلا يواشنملا

 هتلأس يننأ يفونملا دمحم خيشلل عقو اف ,مهوقع ىلع ةليحلا لوخد امهنم تيأر نيح
 -7هملل-



 :هل تلقف ءاموي رشع ةسمخ :لاقف ؟موي رهشلا يف ىفم مك :لاوش رهش سماخ يف

 «يضاملا رهشلا نع ينلأست كنإ ىلإ قبس ينهذ نإف ؛يلع ذخأت ال :لاقف ؟لجعلاب

 .ىهتنا

 لمحو ؛معن :لاق ؟طقف اًموي رشع ةسمخ ىيفاملا رهشلا يف ىضم لهو :هل تلقف

 انعم جحو ؛ةرامحلا ىلع ةقفش كلذ تلعف امنإ :لاقو «ةرامحلا بكرو «ةبشخ اًموي

 ؛عجرت ىتح ةدالو الب كتجوز تثكم رجحلا اذه تلمح نإ :ةبقعلا يف هل ليقف

 :لاقو «زاجحلا نم عجري ىتح «هعضي ال هنأ ىلع مزعو ؛هسأر ىلع رجحلا لمحف

 .اًئيش اهنم يل يلخت الو «رفاسم انأو ةديصع لمعت نأ فاخأ

 يديس اي :هل لاق نيرواجملا ضعب نإف يواشنملا نيدلا باهش خيشلا امأو

 انأ له :لافطألل لاقف «لافطألا ئرقي سلاج وهو ؛فيعض كلعلو ءرفصأ كهجو

 ةدحم هل لسرت نأ تيبلا يف هلايعل لسرأف ءرفصأ كهجو معن :هل اولاقف ؟فيعض

 ينوربخأف .هآ...هآ...هآ :لوقي راصو ؛عجطضاو بصعتف هل امههتلسرأف «ةباصعو

 :هل تلقف «لاحلا كلذ ىلع هتدجوف ؛رداح هيلع لزن هلعل :تلقو تجرخف «كلذب

 مهلك راغصلاو وه نالف نكلو ؛ينعجوي ءىثب سحأ ام :لاقف ؟كعجوي ءيش يأ

 ؛نوبذكي ام مهلك ءالؤه نإ :يلقعل تلقف هفيعض تنأو رفصأ كهجو :يل اولاق

 .ىهتنا

 ناك نيذلا ؛سانلل تلقو ءاّملطم ةداهشلا لمحت نع امهتعنم ةعقاولا كلت نمف

 .ماظ وهف ؛ةداهش نيذه لمح نم امهودهشتسي نأ (بتداع

 |يسال ؛نيبئاغلا نم دحأ حاكن خسف يف اوعسي نأ نم يباحصأ تعنم كلذكو

 باغ امبرف ءاهريغو تاوزغلا يف ةديعبلا نكامألا ىلإ مهلسري نيذلا ناطلسلا دنج
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 برضو «دوهشلاب ثبعف ؛هيلع تخسف دق هتجوز دجوف ءاج مث ؛ركسعلا نم دحأ
 وأ «لاخ بحاص اًضيأ بئاغلا كلذ نوكي دقو «ةيلكلاب هلتق وأ ءاَلؤم اًبرض مهدحأ

 مث -ىلاعت هللا نذإب- لاحلاب هضرمي وأ هلتقيف ؟ةبونلا باحصأ نم دحأ ىلإ دنتسم

 نم صخش اهجوزت دق اهحاكن اوخسف يتلا ةأرملا كلت نوكت نأ :ىمظعلا ةيهادلا

 .برجيلف كاش نمو ؛كلذب مظعي ءالبلا نإف ؟ةيوازلا

 برعلا نم قيرطلا عاطق :هتجوز نع باغ يذلا لاحلا بحاصب قحليو
 كلذ ببسب مهدنع لتقلا نإف ؛ةروكذملا مهتجوز جوزت نم ناك ابرف «قايعلاو

 ىلع ةداهشلا ىلع مزع دف ىطسيدنسلا نيدلا رصان خألا ناك دقو نر ا را

 اهل لسري مل هنأب :نينس سمخ وحن اندنع هتجوز نع باغ «براحم برع نم صخش
 اي :هل تلقف «يودبلا ىلع اوخسفيل ؛ةداهشلا هنم اهلهأ بلطو «ةوسك الو ةقفن

 يذلا وه اذه نإ :يودبلل اولاق اهبرو ؛جارخلا لجأل دالبلا لزنت كنإ نيدلا رصان

 الو ءكنم تجرخف ةبرحلاب كنعطف ءكتجوز حاكن اوخسف ىتح «كيلع دهش

 الإ رذحلا مث «ةداهشلا يف مكلوخد نم ناوخإلا اهيأ رذحلاف ؛عنتماف رآثب كل ذخؤي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءسمشلاك حضاو يعرش قيرطب
 ؛ىلاعت هلل مهركذ ةرثك بسح ىلع نيرواجملا ظعي نأ :خيشلل يغبنيو

 هبحأ ىلاعت هللا ىلإ اًدانتسا وأ ءاّركذ رثكأ ناك نم لكب هقلخ نود هيلإ مهدانتساو

 ام هنأ ةيوازلا خيش ملع ىلع نكيلو ؛ك5 هلل ًالالجإ رثكأ هعم لكألاب هدقتفاو «رثكأ

 رب ٌميِضْي ال هنأ تإ 3: :هدابع نيب الملا يف هللا هلجأ الإ بيغلاب هبر دحأ لجأ

 بحأ دحأ سيلف «قلخلا اذهب لمعلاب يلع ىلاعت هللا م دقو 1١١( :ةبوتلا) © َنيِنِيَحَمْل

 ىحضلا تقوك ؛ركذلا نع تالفغلا تاقوأ يف اهيسال ؛رثكأ هبر ركذي هارأ نمم َّلإ
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 تيأر اذإف ؛برغملاو رصعلا دعبكو ءرصعلاو رهظلا نيب يذلا تقولاكو «ىلعألا
 اًعبت ؛همسجب هيف هتلعجو «يبلق تققش ول ينأ دوأ «تاقوألا هذه يف ىلاعت هلل اًركاذ

 :ةرقبلا) 4 َلْجِوْلا ُموبوُنُّم يف أاوُيِرْشَأَو إم :ىلاعت لاق يبلق يف هل هتعضو يذلا هبحل

 ال نكلو ءفاضم فذح ىلع وهف ؛لجعلا دسج ال لجعلا بح اوبرشأ دارملا

 ىنعملا لوصحب سانلا ىفتكا ءاهبحاصل ليملا وه ماسجألل ةبحملا نم ققحتلل ناك

 .مهفاف ؛اًبلاغ

 ةيوازلا خيش ىلع بجاولا نم :لوقيدقل# يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 ؛هيف هعم مهكرشيو الإ اًئيش لكأي الأو ؛مهريغ ىلع ةيوازلا يف نيركاذلا حيجرت
 .ىهتنا ؛مهركذ يف هل مهتسلاجمل كيو هلل ًالالجإ

 ةدهاجملا ماقم يف ركاذلا كلذ نوكي نأ الإ كلذ لعفي نأ :خيش لكل يغبنيف

 يخأ اي ةينلا هذهبف ؛هلام سأر هب صقنو هرض ابر ذيذللا ماعطلا نإف ؛ةضايرلاو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «لكألا يف كعم مهتكرش كرتأ

 نم نذإب الإ سلجي الو ءاوماق اذإ اًماق ءارقفلا عم ركذي نأ :خيشلل يغبنيو

 ؛هريرقت مدقت [ى ؛نوسلاج مهو ركذلا مهيلع بلاغلا نإف ؛ةيهلإلا ةرضحلا باحصأ

 ميهاربإ ديسلا وأ ؛نيلسرملا ديس وأ ؛ليفارسإو «ليئاكيمو «ليربج هاعدتسا اذإف

 كلذ نوكيو «هرمأ لاثتما بدألا نمف ؛سولجلا ىلإ داتوألا وأ ءبطقلا وأ «ليلخلا

 «تاقوألا ضعب يف يسولج ببس اذهو ؛نيرواجملا ةمهل اًضيهنت ؛مايقلا ىلع اًمدقم

 مهتقلح لخاد وأ« مهمايق لبق يسولج ناكم يف ركذلا سلجم يف نيرواجملا مايق لاح

 ةقلح جراخ نيسلاجلا ةرضحلا رباكأ ضعب ءاعدتسا رعشتساف ءعجو يب نكي مل نإ
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 هلل دمحلاو ؛مهتراشإ لئتماف ءاّسلاج ءارقفلا عم ركذأ نأ ىلإ مهفوقو لاح «نيركاذلا

 .نيملاعلا بر

 هباحصأ لمع ىلع عالطالا ماقم ليصحت ىلع لمعي نأ :خيشلل يغبنيو

 بلغ اذإ اًبيبز وأ ءاّصمح وأ «ةوالح مهيلع قرفي ناك اذإ دودرملا مهلمعو «لوبقلا

 كلت بحاصل رجألا لوصح نم نبقي ىلع نوكيل كلذو ؛ساعنلا مهدحأ ىلع

 الف .بجعلاو قافنلاو ءايرلاب هتطلاخمل امإ ؛هيلع اًدودرم هلمع نوكي نم وأ «ةوالحلا

 نمك وهف «ةوالحلا بحاصل ةدئافلا مدعل ؛كلذ نم اًئيش همعطي نأ خيشلل يغبني

 نيذلا خايشألا نم هل هبنتي نم لق قيقد بدأ اذهو «ةجاح ريغ نم اًشيع اًدحأ معطي

 معطأ ابرف ؛مهوحنو ينوشلا نيدلا رون خيشلا يديس ةعاججك ؛هلك ليللا نورهسي
 هتدعاسم نم ةوالحلا كلت بحاص ضرغ فلاخيف ءاّدودرم هلمع ناك نم مهدحأ

 هب اولمعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف «هريظن رجألا هل بتكيل ؛رجألا لوصح ىلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءسلجم خيش مكدحأ لمع اذإ

 مايقلاو ؛مهمامأ ركذلاب ىلاسكلا ءارقفلا عيجشت نع لفغي الأ :خيشلل يغبنيو

 ةداع هل سيل نم ركذلاب رمأيو «سعني وهو اًسلاج ركذي مهدحأ ناك اذإ ءركذلا يف

 ةمه ىلعأ راص فيكو «نالف ركذ ىلإ يرظنا :هسفن يف ولو ءنالسكلا لوقيل ؛هترئكب

 هنإف ؛ركذلا ةرثكي ةداع هل نم ركذ فالخب «هلثم ىلاعت هللا ركذي ريصيف «كنم هركذ يف

 الف .مهدنع هل ةداع راص كلذ نوكل ؛لاسُكلا نم دحأ ةمه هل ضهني مل اهبر

 .مهتمه كرحب الو هنوبرغتسي

 نع لسكلا مهقرطي ءارقفلا ماد ام :لوقي هل يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 اوتفتلي ملو «ةدابعلا اوكرت مهنع لفغ ىتمو «ميظع بعت يف مهعم مهخيشف ؟تاريخلا
 ةريروش



 نم ركذم مهدحأل ناك اذإ ام فالخب ؛هتسلاجمو مهبر ةاجانم نم مهتاجاح ىلع

 .هيف بعتلا نم حيرتسي هخيش نإف ؛هنم ةساخنمو «هسفن

 يصعيو «ةرات عيطي :هلاوحأ يف اًطلخت ريقفلا ماد ام :اًضيأ لوقي هتعمسو

 ؛ىرخأ ربديو «ةرات هبر ىلع لبقيو ؛ىرخأ تاهبشلا يف عقيو «ةرات عروتيو ؛ىرخأ

 كل انتفلا نإ :ريقف ةرم يل لاق دقو «ةبجاو هتبراحمو ءبجاو هل هملعم داهجف

 اذه :هل تلقف ءانتيبرت ىلع كربصب :لاقف ؟فيك :تلقف «رثكأ رجألا اهنم كل لّصحي

 هب نووعدملا لمع اذإ ؛ريخ ىلإ يعادلل رجألا لوصح لب ؛كل سيلبإ نيقلت نم
 سيبلت نم ناوخإلا اهبأ مكايإف ؛اوفلاخ اذإ مهيلع ربصلا رجأ نم متأو «لضفأ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مكيلع ناطيشلا

 ءاطغ الب مونلا نم اوفلاخ اذإ مهريغو ةيوازلا لافطأ عنمي نأ :بيقنلل يغبنيو

 لدخيو ءمهماسجأ لقثتف ؛ليللا رخآ لطلا مهنادبأ ىلع لزنيف ءفيصلا يلايل يف

 ةءارقو حبصلا ةالصل ؛مايقلاب هرمأي نم مهدحأ ىلع ام لقثأ نوكي ىتح مهماظع

 فرعي ال ىتح ؛هدقرم ناكم ريغيف هل بيقنلا هيبنت باسح بسحي مهضعبو «درولا

 ىتح ؟؛هيف ماني بيرق رخآ دجسمل جرخي امإو ءدجسملا ةرانم علطي امإف .هناكم بيقنلا

 نم ريخلا ديري نمو بيقنلا هبتنيلف ؛هيلع اهباب قلغأ ةولخ هل ناك نإو ءدحأ ههبني ال

 دبعلا ماد ام دبعلا نوع يف هللاو»- فقس تحت وأ ءاطغلاب مانيو «كلذ لثمل نيرواجملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو -(هيخأ نوع يف

 ملعت نم بابشلا اوعنمي نأ :ةيوازلا ءاربكو بيقنلاو خيشلل يغبنيو

 نم سيلبإ مهرجي التل ؛بك هللا ىشخي ملعم دي ىلع الإ باشنلا يمرو :"فاقدلا

 .(١181ص) فئصملل ةيدمحملا دوهعلاو ((؟ 59 /1) عماللا ءوضلا :رظنا )١(
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 جرخبف ؛عرشلا دودح ىلع نوديقتي ال نيذلا قايعلا ةرشعو «داسفلا ىلإ كلذ

 بابشلا اهبأ مكايإف ؛قايعلاو رعذلا ةقيرط ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا مسارم نع مهدحأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مكايإ مث ءكلذ لثم نم

 ىلع هءايح لقي الأ :ةيوازلاب نيقحتسملا عيمج نم هتفيظو سكعت نمل يغبنيو
 نم اهردق اوطقسأو «ةلاطبلا تاقوأ هيلع اوطبض اذإ ةبيغلا ناك وأ «رظانلاو يباجلا

 ال ام ذخأ نم هتمذ صيلخت يف هتشقانم ىلع مهلضف ركشيو ءمهل عضخي لب ؛هتيكماج
 لوقي وأ ءاقسفو اًدانع هيلع طبض نم رباكيو ءسكعي نأ هل زوجي الو ءاًعرش هقحتسي
 نيبتاكلا ماركلا ةكئالملل اًبيذكت كلذ نمض يف نإف ؛يلع تبذك :مهدحأل

 لعفي اذاهف ءاًدانعو اًدحج رشبلا نم هسنج بذكي هنأ انملس ءبذكلا نم نيموصعملا

 نورداغي ال لعفي (ى ؛هيلع نوملعي مهنأب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا ىلاعت هللا لسرب

 يف درو (ى ؛هتبذك ةبذكلا نوبذكي عبنأ ىتح هيلع اهوصحأ:الإ ةريبك الو ةريغص

 ."”ثيدحلا

 هللا هدرط نم لك الإ هنيد يف هصقن ىلع ههني نم ةمصاخم يف عقي الف ةلمجلابو
 مكدحأ باغ اذإو ,نوقحتسملا اهيأ كلذ اوملعاف ؛ةقيقحلاو ةعيرشلا قيرط نع ىلاعت

 نم اًياستحا ؛هنع نذؤي نم يضري نأ يغبني الو «هناكم دسي نم بينتسيلف ؛لسك وأ

 هبف َسْيَل «يضزألا نم اَرْفَكانْلََ ءنيكُح نم هللا ُلوُسَر ّعَرَق ال :َلاَق ةَداَُج نب ِدْعَس ْنَعا :هصن )١(

 َناَك اق :َلاَق وي ِتأَيَ انيس وأ اَّظَع َدَجَو د ٍتأَيَك اًدوُع َدَجَو ْنَم « اوُعَمجا :ذ ّبنلا َلاََق يق
 اك ْمُكْنِم ٍلْجّرلا َلَع ثوثذلا هدم َكِلَذَكَم ءاَذَه َنْوَرتَأ :ذ8 يلا ٌَلاَقَف ءاَماَكُر ُهائْلَعَج ىّتَح ةَعاَس الإ

 « 07 /5) يناربطلا هجرخأ .اْيََع ٌةاَصْخم انف ريك الو َةريِغَص ْبْيْذُي الق «لُجَر هللا قيل ءاَذَه ْمُتْعَ

 .(6 غمم مقر
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 هلزع رظانللف زوجي ال وهو «نيدلا صقني اضر كلذ نأل ؛مهريغ وأ ةيوازلا لافطأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نأ -العو لج- برلا وأ كلو هللا لوسر دحأ حدم اذإ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 ام عمسي هلوسر وأ ىلاعت هللاو «هلوسرو ىلاعت هللا ةرضح يف هنأ مهدحأ رضحتسي

 هبلق حماسي نأ مهنم دحأل يغبني الو هيف هل دشنملا وأ حدملا كلذ مظان هلوقي

 ءروضحلا ىلع موادي لب ؛ركذلا غرفي ام درجمب كنك هللا ةرضح نم جورخلاب
 الإو ؛كاذف موقلا مالك نم اًئيش دحأ دشنأ نإف ؛ةظحل هيلإ ىلاعت قحلا رظن راعشتساو

 ماق مث ,مهسلجم يف ناك نم ىلع مالسلا يف درو ام ىلع اًسايق ؛فرصنا مث هبر نذأتسا

 ىلع ملسيلف ؛فرصناف سلجم نم مكدحأ ماق اذإ» :لاق هو هللا لوسر نإف ؛مهنع

 .ىهتنا "*(ةرخآلا نم قحأب ىلوألا تسيلف ؛موقلا

 لهلهملا نب دمحأ نب دمحم خيشلا ةديصق يواسرتلا دمحم خيشلا دشنأ دقو

 ىلع تاراعتسا اهلك اهلعجو «فلأ اهدعب لادلا فرح ىلع اهلعج يذلا ؛يمويفلا

 اهلثمب انعمس ام ةديصق يهو «ماغدإلا باب ىلإ فيرعتلا باب نم :وحنلا بوبأ
 هتعمسو لَو هللا لوسر سأر دنع يننأ اهداشنإ لاح ةعقولا يف تيأرف ؛انرمع لوط

 نبا هب ينحدم ام دشني وهو «يواسرتلا دمحم اعمساف ابهذا :رمعو ركب يبأل لوقي

 اسلجف رمعو ركب وبأ ءاجف ءاهلثمب ينحدمي دحأ نآلا ٍهجو ىلع سيل هنإف ؛لهلهملا

 ىتح ءاكب سلجملا لهأل لصحف ؛اهنم دشنملا غرف ىتح ءسلجملا يف يراسي ىلع
 اهيأ كلذ اوملعاف ؛سلجملا لهأ نم بولقلا بابرأ نيب اًدوهشم اًنقو ناكو ءاوبحانت

 يف يناربطلاو «(4774/؟) دمحأو ,((517/0) يذمرتلاو «(747 )١/ درفملا بدألا يف يراخبلا هاور )١(

 .هوحنب مهعيمج (11* )١/ ٠ ريغضلا
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 اوكبت مل نإف :رمع نب هللا دبع لوق ىلع اًسايق ؛اوغاصتف اوغصت مل نإو «ناوخإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «عوفرم هنإ :ليقو ءاوكابتف

 يذلا رواجملا حصن نع ةيوازلا ءاربكو بيقنلاو وه لفغي الأ :خيشلل يغبنيو

 روضح نع ةبيغلا مدعو «ةيوازلا يف ثكملاو طبضلا نم هيلع ناك ام لدبو ريغ

 ام جوحأ نأل ؛مهتطلاخم نم رثكيو ايندلا ءانبأ رشاعي راصو ءاهادروأو اهتاعامج

 نع اهب جوعناو «هايند وأ هنيد يف ةبيصم هتباصأ وأ «هتباد ترثع اذإ كوخأ كيلإ نوكي

 ةرواجملا يف مهريخي وأ ؛لعف اهيف اذه لثم عابتا نم ءارقفلا رذحيو «ةماقتسالا قيرط

 ايندلا رومأ ىلع مهرصب اورصق نيذلا ؛ءارقفلا ءافعض اوفلتأ ابرف الإو ءاهمدعو

 .ةرخآلا نود

 ًةيامح لدبو ريغ يذلا ريقفلا كلذ لعف نم ريذحتلاب دصقي نأ :خيشلل يغبنيو

 ؛ملعلاب لاغتشالاو «داروألا ةءارق مدعو «ةعامجلا ةالص كرت يف هعبت يذلا ةعبت نم

 لضأ نم ةلمج نم بتكي نأ هيلع اًفوخ ؛ءارقفلا ةمدخ نم كلذ ريغو «نآرقلاو

 .سفنلل اًيفشتو هيف اًضغب ال «سانلا

 فرصي نأ :ةيوازلا خيشل يغبني ال :لوقي هللا يفصرملا اًيلع يديس تعمس

 نم نيرواجملا ةعامج ىلع نمأ اذإ الإ ؛اهماعطو ةيوازلا زبخ نم اًئيش لدبو ريغ نمل

 ؛نيرواجملا ىلع فوقوملا ماعطلاو زبخلا فرص عم «ةعاطلا نع جورخلا يف هب هبشتلا

 وأ «مهزبخ عطقيو «مهرواشيلف «كلذ ىلع هعابتا نم نيرواجملا ىلع فاخ نإف

 .ىهتنا «فقولا لام نود هسفن لام نم همعطي

 تفرصأو «نيرواجملا جايس نع جرخ نم ضعب عم كلذ لثم انأ تلعف دقو
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 رييغتلا لبق ةقباسلا ةبحصلا قحب ًءافو ؛فقولا زبحس نم ال يتعارز حمق نم زبخلا هل

 نع جرخ نيرواجملا نم ادحأ ىأر ول هنأ هلل# فقاولا نم ملعأ ينإف «ليدبتلاو

 زبخلا نم اًئيش هل فرصي ملو «ةرواجملا نم هنكمي مل ءارقفلا هيلع يذلا جايسلا

 الأ :ةيوازلا ىلع هدعب اًرظان نوكي نم ىلع بجاولا نم ناكف ؛ةوسكلاو ماعطلاو

 ناك ول هنأ ملع نم هفقاو نم معطأ نمو «فقاولا ىلع رجألا ريفوت هيف ام الإ لعفي
 ال مويلا ءارقفلا راص دقو «فقاولا ضرغ نا دقف ءاّماعط هل فرص امل هتايح يف

 نع جرخ نمل زبخلا رظانلا فرص اذإف ؛ةيوازلا يف هبدأو هءايح لق نمب الإ نوهبشتي

 هزبخ لب ءائيش هيف خيشلا لعف امو «ةعاطلا نع جرخ دق اًنالف نإ :اولاق ؛هتعاط

 نع مكسوفن اوهزنو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛نآلا ىلإ هل اًقورصم هماعطو

 اوجرخ دقو «مكيلع هئاضر ىلع هوقرافت ىتح ؛مكبح نم ةفلاخم نعو «لئاذرلا

 هيف مكحتسا امبرو ءاّدبأ هدعب حلفي ال هنم اًضر ريغ ىلع هخيش قراف نم لك اودجوف
 .ةيفاعلا هللا لأسن «ةرخآلا لامعأ الو ايندلا لامعأ يف هخيش دعب عفني ملف ؟تقملا

 ريخلا نم هيف ناك ام لدبو ريغ نم لك اورداغي نأ :ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 ءاهبلطتي ىتح اهيف ناك يتلا ريخلا قيرط نع اًبوجحم راص هنأل ؛ةلاطبلاو رشلاب
 تومي ال رخآلا هنإ هللا ملع ين ناك ابر هنأل ؛هيلع هسفن ةيؤر نم مهدحأ رذحيلو

 .ريغيو لدبي ىتح

 هخيش ةعاط يف لخادلا ريقفلا مكح :لوقي هلل# رينملا دمحم يديس تعمسو

 مكحو «تافآلا رئاس نم ظوفحم وهف ؛ناطلسلا ةرضح يف سلاجلا صخشلا مكح

 يغبني الف ؛همف يف هلعجو حاسمت هعلتبا نم مكح خيشلا ةعاط نع جراخلا ريقفلا

 ؛كلذ اوملعاف -ىهتنا- حاسمتلا مف نم هصلخي نأ دعب الإ هتعاطب هفلكي نأ خيشلل
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 دجو نم لك نأ ىلإ ةيوازلا لافطأ اودشري نأ :ةيوازلا ءاربكو خبشلل يغبتيو

 وأ «ةاود ولو ؛همتكي الو هيلع يدانبو «هبحاصل هظفحي نيرواجملا جئاوح نم اًئيش

 هنامتك ىلإ ةرقنلا ديدحلا هنامتك هرج امبرف ؛كلذ يف لهاستي الو «ةعقر وأ «ةربإ وأ ءاَلق

 .برج !ى ؛رانيدلا ىلإ فصنلا هرجو ,فصنلا

 ةريسم هعاتم يف اهيسن ةربإ در يف رفاس هنأ :5#يماطسبلا ديزي يبأل عقو دقو
 اهدري نأ يسنو «اهب هتجاح ءاضقل صخش نم اهراعتسا دق ناكو ءاموي رشع دحأ

 مكلافطأ اوبردو «نيرواجملا ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف ؛رفاسي نأ لبق اهبحاص ىلإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,باسحلا مويب ناهيولاو «ريخلاو ؛نيدلا ىلع

 نإ الإ ؛سرع وأ ناتحن ةفز يف يثملا يف ةيوازلا ءارقفل نذأي الأ :خبشلل يغبنيو

 يتلا ةرخافلا بايثلا كلت اوأر اذإ ميلع ىلاعت هللا ةمعن ءاردزا نم هيلع فاخي ال ناك

 نإف ؛اًعرش ةبولطملا رومألا نم كلذ وحنو مهبر نع كلذب نولغتشي الو «ةفّزلا يف

 نم مهعنم «كلذ يف مهتين حالص مدع ىلع علطا وأ «كلذ نم اًئيش هيلع فاح

 يف اذه لثم نأل ؛ةفزلا بحاص رطاخ رسكب للعتلا هل يغبني الو ءاهيلإ باهذلا

 ردو «كلذ ملعاف ؛هيلإ مهسفن مهتعد ام لك ىلإ نوباجي ال لافطألاو «لفطلاك لقعلا

 .كدي نم نيملسملل حصنلاو ةعيرشلا نازيم عضت الو ؛هعرشو ىلاعت قحلا عم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نم هيلإ نسحأ نمل ؛هديرم ةبحم ىلع توكسلا يف لهاستي الأ :خيشلل يغبنيو
 اذه مكحو «خيشلل باعتإو ديرملل شغ كلذ نإف ؛ءارمألاو نيرشابملاو راجتلا

 مف نم هصالختسا هخيش نم بلطو «حاسمتلا مف يف لخد نم مكح ديرملا
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 ىلإ جاتحيو ؛حاسمتلا مف نم هجرخي ىتح «ٌةداع هقيطي ال ام خيشلا يماقيف ؛حاسمتلا
 نيح ؛همظعو همسج غدغد ناك انإ حاسمتلا نإف ؛ديرملا كلذ ةاوادم يف ميظع بعت

 مكعلبي نأ مكايإو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛هعالضأ رسكو ؛ةياينأب هيلع قبط

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «سانلا نم مكيلإ نسحملا وه يذلا حاسمتلا

 اووقي كلذكو «ءارقفلا مدخي نم لك ةمه اوضهني نأ :بيقنلاو خيشلل يغبنيو

 نم ةبكرم مادخلا لسك يف ةلعلا نإف ؛ةدابعلا نم هيف مه ام ىلع نيمودخملا بلق

 ةيعاد فعض نمو «ةرخآلا رادلا يف هللا نم كلذ ىلع باوثلا بلط يف مزعلا فعض

 ةدابعلا يف نورواجملا ذخأ اذإف ؛ك هللا نع مهرابدإ ةرثكو «ةدابعلا نع ءارقفلا

 بكرملا تراس «هللا نم باوثلا بلط يف مادخلا ةيعاد تيوقو «هللا ىلع لابقإلاو

 .ةيباونلاو سيئرلا حارتساو ءاهلهأب

 هذه يف ًالجاع مهيلإ ناسحإلا :مادخلا مزع ةيوقت ىلع ةدعاسملا رومألا نمو

 بايث وأ ماعط وأ دوقن نم ةيده ةيوازلا يف لصح اذإ ةيطعلا يف مهلضفتو «رادلا

 ادع ام ؛هتجرد تعفترا ولو ءايندلا بلطي اًءزج ناسنإ لك يف نإف ؛كلذ وحنو

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 نإ مث ءايندلا يف ضوع الب اًباحت ريخلا لعف نع للملا لصحي ءزجلا اذه نمف

 ؛لقي نم مهنمو ءضرعلل هبلط لمعي نم مهنمف ؛سانلا فالتخاب فلتخي للملا
 مزعلا فيعض هنورث نم لك اووادو «ةيوازلا ءاربكو بيقنلاو خيشلا اهبأ كلذ ملعاف

 لك اوديزف ءاًئيش متقرف اذإو ؛هب ناوخإلا ةعفنمل ًاليصحتو «هل ًةحيصن ؛ريخلا لعف نع

 ءاهيف نيدلا راعشب نيمئاقلاك ؛ةرخآلا وأ ايندلا رومأ يف ةيوازلا يف اًعفن رثكأ ناك نم

 هللا ءاش نإ كلذ دعب اوًصلخي نأ ءاجر ؛نيصلخملا ريغ وأ ةمدخلا يف نيصلخملاو
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 .ىلاعت

 نع لفغي نأ :ةيوازلا خبشل يغبني ال :لوقي يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 لاط املك اًروتف دادزت ممهلا نإف ؛نامزلا براقت املك ريخلا لعف يف نيرواجملا بيغرت

 نأ مولعمو 1١( :ديدحلا»# مهموم تقم دم مَع َلاَطَت 9: :للاعت لاق «دمألا اهيلع

 هتواسقو ةرخآلا دوهش نع بلقلا باجح دعب عقي (نإ «تاريخلا لعف نع لسكلا
 باوث نوكي نامز سانلا ىلع تأيس» :هباحصأل لِي هلوق هانركذ ام ىلإ راشأ دقو

 صاوخ قح يف كلو لاق دقف ءالإو مكلاثمأ نم :يأ ؛"(مكنم نيسمخ رجأك هيف لماعلا

 .ىهتنا «”(هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام اًبهذ دحأ لثم لجر قفنأ ول» :هباحصأ

 .مهعم اًبدأو ةباحصلا قحب ًءافو «مهئايعأ نم ال مهلاثمأ نم :يأ :انلق كلذلف

 نأ :ةيوازلا خيشل يغبني :لوقي يرمغلا نسحلا ابأ خيشلا يديس تعمسو

 مويلا سانلا بلاغ نأل ؛ريخلا لعف نع لسك مهدحأ ىأر اذإ ةيوازلا مادخب فطلتي

 نولماعي ىتح ؛هباوث مهدوهشو ىلاعت قحلا دوهش نع باجحو ةرمغ يف اوراص دق
 فيطلت يف بعتو «ةميظع ةسايس ىلإ خيشلا جاتحيف «باوثلا لجأل وأ ءاصلاخ

 .ىهتنا ؛ةيوازلا ةمدخب اوموقي ىتح ؛مادخلا فئاتك

 سفنلا عم داهج موقلا قيرط نأب ءارقفلا ربخي نأ :اًضيأ خبشلل يغبنيو
 ؛حلاص لمع نم مهدحأ كفني الف ؛فيلكتلا راد يف اوماد ام «ماودلا ىلع ناطيشلاو

 اَهْيَأكَي )» :للاعت هلوق وحن مهيلع اولتيو ءتومي ىتح حلاص لمع ىلإ لقتنيو الإ

 طسوألاو )117//١117(« ريبكلا يف يناربطلاو )4١/٠١(« ىريكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور )١(

 .هوحنب (7107 /)

 .(148 /0) يذمرتلاو )5//١1971(« ملسمو ؛(117 417 /7) يراخبلا هاور (؟)
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 ٠٠١( :نارمع لآ) 6 تروس ْمُكّلَمل هَ اونو أوُطِياَرو أوُرِاَصَوأ ريض أوُثَماع تدل رب م
 وما م و اسوا

 ملو «طباري ملو «رباصي ملو هربصي مل نمف «ةرخآلا يف هباوث اودجتل ؛كلذ يف اوصلخا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو -ىهتنا- باوثلا هتاف هلمعو هملع يف صلخي

 ؛ءاقرز وأ ءادوس مهبايث نوكت نأ :ةيوازلا يف نيذلا مادا عيمجل يغبتيو

 موي الإ ضايبلا مهدحأ سبلي الو ءاهلسغ ةفلك مهنع فخيو «خسولا لمحتل

 .ةأضيملا ءاّلُمو ناجعلاو خابطلا |ميسال ءارارم هريرقت رم امك ؛ةعمجلا

 يف نومدخي نيذلا ءارقفلا طرش نم :لوقي ه# نانع نب دمحم يديس تعمسو

 مجلملا جرسملا سرفلاك مهدحأ نوكيف ؛مزعلا ةدشو ؛ماىكألاو بايثلا رصق :ةيوازلا

 .ىهتنا ؛هحالص نم عدوت دقف «ضييبلا هبايث لسغب ىنتعا بيقن لكف «ماودلا ىلع

 كلذ ىلع هرجزأف «هتمامعو هبايث لسغب ينتعي لزي مل يدنع بيقنب تيلتبا دقو

 املف «هبايث لسغي اًبئاغ هدجأ نيموي وأ موي دعب مث ىلاعت هللا ىلإ تبت :لوقيف ؛هرهتناو

 نمي ىلاعت هللاف «هتكرتف لاجرلا تاماقمل لهؤي مل هنأ تملع ءاّريثك هنم كلذ رركت

 نيمآ...نيمآ ءانبر رلذن لحم فيظنتو ءانترخآ رومأ ىلإ رظنلاب هيلعو انيلع

 له اوفرعي ملو «ةيوازلا يف ةنايخلا ترثك اذإ نيرواجملا عيمجو خيشلل يغبنيو

 ال نأ ؟اهريغو فيرلا دالب نم اهيلع نيدراولا نم وأ «ةيوازلا ةعامج نم ةنايخلا كلت

 ال نظ ءوس كلذ نأل ؛نيدراولا نم الو نيرواجملا نم ال ,نظلاب نيعم دحأب اوثولي

 نم بدؤي نأ ىلاعت هللا ىلإ اوهجوتيو ةيوازلا يف مهلك اوفقي نأ بدألا (نإو ءزرجي
 «يلاولا تبب يف ةمهتب امإو ؛هدسج يف ءالبب امإ ةيوازلا ةمرح كهتنيو «هتيب يف نوخي
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 حيرتسيل ةيوازلا نم هجرخي امإو ءاهلهأ ىلإ ملاظملا درو رافغتسالاب هيلع بوتي امإو

 ءلفسلاو يولعلا دوجولا يف ءيش هملع نع بزعي ال ىلاعت هللا نإف ؛هنم ءارقفلا

 .ةيوازلا نم هجرخي وأ هيلع بوتي وأ ؛ءاش اهب هبدؤيف

 قراسلا جرخي ةراتو ؛مارحلا رهظي ةراتف ؛اًرارم كلذ ءارقفلاو انأ تلعف دقو

 مئامعلا ةقرسب ؛دجاسملاو اياوزلا يف ىولبلا تّمع دقو «جارخإ ريغ نم هسفنب
 كلذو «قراس نم ولخي رصم يف نآلا دجسم داكي الف «ةعتمألا نم اهريغو لاعنلاو

 يسنو ةسينكلا يف هلعن عضو اذإ ىراصنلا ضعب نأ ىتح «نيملسملا لاصخ حبقأ نم

 يف نوملسملا لعفي اك مكنيد اولبت نأ نووان مكنأك :نابهرلل لرقي هئاكم

 .نيملسملا ةقسفل خيبوتلا حبقأ نم اذهو «مهدجاسم

 هنم نيرواجملا نم ةعامج قرسف «ةيوازلا يف حمقلا لصاح نع ةرم انلفغ دقو

 نيب يذلا ةيوازلا نحص باب نوقلغي اوناكف ءاّبدرإ نيسمخ وحن لايل ثالث يف
 مون دعب ةيوازلا راوجب تيب ىلإ رئارغلا هنم نولمحيو «حمقلا لصاح نيبو نيرواجملا

 «كلذب اوفرتعاف ؛مهيلع انضبقو حمقلا رثأ انعبتف «نيناحطلل كلذ نوعيبيو «سانلا

 .ةيوازلا نم اوجرخ مث

 هب برضي ناك ىتح «ركذلا يف مايهلا نم رثكأ نيرواجملا ضعب نأ عقو امو
 اا ل

 ىأر مهضعبو ؛هرجرخأف مهتعتمأ ذخأيو «ليللا يف مهنئازخ حتتفيو ءاهباحصأ

 ىمعأ لمعف .هتولخ يف اهعضوف نيدم يديس ةيواز يف رانيد ةثارسمح هعم اًصخش

 «ةليللا كلت رانيد ةثاسمخلا ذخأف ؛ةولخلا بحاص باغ ىتح ءرهش اذك اذك ةدم

 دروس



 يف هللا ىلإ اوهجوتو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف ؛بلقلا ىمعأ نويعلا ريصب جرخو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مكدنع نوخي نم جارخإ

 يف ةدراولا داروألا لعف ىلإ مهلايع اودشري نأ :نيرواجملا عيمجل يغبنيو

 ةبحم يف نهوبغر الإو ؛خيشلا نم اموعمسي يتلا قالخألاو بادآلا عيمج ىلإو «ةئسلا

 ام نهملعيل ؛هيف هعم نعمتجي اًنقو نمل لعجي نأ خيشلا نلأسي نأ نهورمأو «خيشلا
 فصو ىلاعت هللا نإفهكل# دهازلا دمحأ يديس هيلع ناك امك ؛نهنيد رومأ نم هنلهجي

 تميْسْلاَو <تييلشملا َّنِإ 88 :ىلاعت هلوقب هروكذلا هب فصو اب تانمؤملا

 نه لعجف «قسنلا رخآ ىلإ ("0 :بازحالا) © تاو َنَْلاَو تئْوْمْلاَو <سيدمؤمْلاَ
 مكناسحإ اولمكو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛نينمؤملل هلعج ام عيمج نم اًبيصن

 رومأب نهيلإ ناسحإلا نم مظعأ كلذ نإف ؛نهنيد نم نقتي ام لاكإب مكلايع ىلإ
 «دسافم ةدع كلذ يف نإف ؛هسلجم نرضحي ظعاو ىلإ جورخلا ىلإ نهوجوحت الو ءايندلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نم ةأرما ةروص مهل نيكح اذإ مهلايع اورجزي نأ :نيرواجملا عيمجل يغبنيو

 مهدحأ رجه نإو «ديدشلا ديعولا نم كلذ يف درو امل ؛صقنب اهتركذ وأ ءبناجألا

 4ك يبنلا رجه دقو كبك هلل ىضرأو ال رجزأ ناك شارفلا يف مايألاو يلايللا هتجوز

 اهرذعي ملو ةريغلا ةدش نم رئارضلا دنع ام عم ءصقنب اهترض تركذ امل هئاسن ضعب

 كرت يف اولهاستت الو «مكيبن ةعيرش اوعبتاو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛كلذ يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهنم ءيشب لمعلا

 ىلاعت هللا حتفي امم وأ «ةيوازلا فقو نم نولكأي اوناك اذإ ةيوازلا ءارقفل يغبنيو

 ىلع هتجاح نع داز اب قدصتي الأ «نيعم لمع ىلع نيعم بيصن مهدحأل سيلو
 ةراؤرس



 يف نورواجملا ناك نإ اميسال ؛رظانلا نذإب الإ سانلا نولأسي يذلا نيفاوطلا نم دحأ

 بجي لب ؛كلذ نهدحأل سيلو «نيرواجملا ءاسن هيف عقي رمأ اذهو ءاّريثك ةيوازلا

 نم قدصتتلف ؟قدصتلا تبلط نإو «بيقنلا ىلإ اهتجاح نع داز ام لك در اهيلع

 هلل دمحلاو «هيلع اولمعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛اهزغو ءاهتطايخو ءاهبسك

 ْ :نيئاقلا كر

 ليدانق نم اًطومرش مهدحأ سمغي الأ :نيرواجملا ءارقف عيمجل يغبني

 ؛مارحلاو لالحلاب ملاعلا رّبخلا نيّدلا.داقولا نذإب الإ ًالثم ةأضيملا هب لزنيل ؛دجسملا

 (نإ دجسملا ليدانق نأل ؛مارح وهو كلذ يف هنذإب ةربع الف «نيدلا ليلق ناك نإف

 الف ؛ةملظملا يلايللا يف ةأضبملا رون ئفطني نأ الإ مهللا «نيلصملا ىلع رونتل .تلعج

 نأ نم اًفوخ وأ ءسجندنتي الثل ؛ليللا يف ةأضيملا لوخدل طومرشلا سيمغتب سأب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءًالثم نجلا هب ثبعي

 خيش هيلع ريشي نأ دعب الإ (ًثاد دشني الأ :ركذلا سلجم يف دشنملل يغبنيو

 يف مهبولق تتشتب «ركذلا نع ترتف نيركاذلا ةمه ىأر اذإ اكو «داشنإلاب سلجملا

 توصلا وأ يناعملا كلتب عمتجيل ؛داشنإلاب هيلع ريشي كلذ دنعف ءايندلا موم# ةيدوأ

 سلاجم يف كلذب ةنوحشم مهلئاسرو موقلا بتكو ءركذلا ناح ىلع مهبولق نسحلا
 ؛نالفو نالفو «دادحلا صفح وبأو «يلبشلاو «دينجلا عمتجا :مهلوقك ؟مهعامتجا

 دشنملا بدأ نم نأ ملعف ءاذك...اذك مهدشنأف ءاًئيش مهعمسي نأب لوقلا ىلإ اوراشأف

 كرت الإو «دشنأ داشنإلاب هيلإ راشأ نإف ؛سلجملا خيشل هنيعب اًظحالم نوكي نأ

 ش١ .ءارقفلا عم ىلاعت هللا ركذو داشنإلا

 دشني نأ دشنملل يغبني ال :لوقي هللا يفصرملا اًيلع يديس تعمسو

- 754 



 ريقفلا داشنإف الإو ءهانعم نم هبلق ًالتماو ءركذلا لاح هيف ىرس نإ الإ ؛نيركاذلل

 .ىهتنا هيلع كلذ رزو ناكو «نيركاذلا بولق قرف ابر روعشلا كلذ نع لاخ وهو

 «ىنعملا اذه ظحالي ةيوازلا يف اندنع دشنملا لعجأ نأ دهجلا لك تدهج دقو

 ةعمتجم ةعاملا بولق نوكيو «نذإ ريغب دشني ام اًريثكو «كلذ هل هللا رّدقي ملف

 :هل لوقأ ةراتو «هسفن ناروث نم اًفوخ ؛تكسأ :هل يلوق نم يحتسا ةراتف ؟قرفتتف

 نأل ؛سلجملا خيش هيلع راشأ نأ الإ ءائاد دشني مل بدألا لهأ نم ناك ولو ؛«تكسأ

 ناك ءافشلا لصح اذإف «ريقاقعلا لامعتساب ضيرملل يوادتلا مكح همكح داشنإلا

 نأ ىلع لدي دشنملا اذه نم هلك اذه نإ مث «هيف ةدئاف ال اًثبع ريقاقعلا كلت لامعتسا

 دمحلاو «هانركذ امل ءارقفلا دشنم هبنتيلف ؛ةدابعلا مكحب ال «ةداعلا مكحب راص هداشنإ

 .نيملاعلا بر هلل

 نأ :جورخ وأ برضب ةيوازلا ءارقف نم اًدحأ يدؤي نأ دارأ اذإ خيشلل يغبنيو

 وه قفتي كلذ دعب مث ءمهلو هل ةحلصملا نم هبيدأت ين امو «هبنذب ةيوازلا ءارقف ملعي
 دحأ نيبو ءصخشلا كلذ نيب ناك امبرف الإو ؛ةدحاو مهتملك نوكتو «هيلع مهايإو

 ءوس يف عقيو «هبيدأت يف ةضراعملا ىلإ ردابيف «للعلا نم ةلعل ينطاب طابترا ءارقفلا نم
 ناك خيشلا نأ ولو «ربخلا ماهفتسا دعب الإ خيشلا ةضراعم نع عجري ملو .بدألا

 هيلع اك ؛اًرهاظ الو اًنطاب ال هضراعي ملو «خيشلا قفاو ناك امبرل ؛ةيضقلاب هلمعأ

 باجح يف مهنإف ؛نيرواجملا نم عبطلا ةافجب خيشلا قفريلف «خيشلا عم بدألا لهأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛مهيلع اهتحلصم دوعت يتلا لاعفألا نم هيف وه امع

 رضحي ريصي نسأ ديرم بحاص مهل ددجت اذإ ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبنيو

 نأل ؛ههجو يف اوسبعي الو «هيلإ مههجو اوطسبي نأ :مهركذو مهداروأ سلاجم مهعم

- 590 - 



 ؛درولا عطقيو ءاّوغل هملكي نأ ءارقفلا نم دحأ نم تبلط اذإو ,فيلأتلا ماقم يف هلثم

 اذإ مث «ةيلكلاب رجألا هتوفي ال ىتح ؛هبلقب درولا ظحاليو ءاوغل هملكيو ؛هعطقيلف

 ىنغتسي كانهف اهنع هلغشي نم هركيو «ريخلا سلاجم بحي راصو «ةبحصلا يف تبث

 مالكلاب مكناوخإ نم ءافعضلا اورادو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف .فيلأتلا نع

 ؛هقح يف ًالثم وغللا مالكلا نأل ؛هتاوادم كرت يف مكيلع جرح الف يوق اذإف «حابملا

 اذإو ؛ثبعلاب قحلم كلذو «ضرم هب نم ريغل ىضرملاب ةصاخلا ريقاقعلا لامعتساك

 «جرخو رخآلا ماق ءركذلا سلجم نم متمق مكآر ىتم هنأ بحاصلا اذه نم متملع

 .ريخلا يف مكيخأ ةحلصمل ًاليصحت ؛مكمايق مدع فورعملا نمف

 يننأ ينظ ىلع بلغيو ءاناعيج وأ لوبلاب اًروصحم نوكأ |مبرف اًريثك اذه يل عقيو
 نإ الإ موقأ الو هلمحتأف ءصخشلا كلذ موقي لكألل وأ ةجاحلا ءاضقل ؟تمق ىتم

 هلل دمحلاو «هيلع اولمعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛ةرورضلا دح ىلإ تلصو

 .نيملاعلا بر

 اذإ نيمصخلا دحأ نوبرضي ال مهنأ نيرواجملا دشري نأ :خيشلل يغبنيو

 الف كلذب نكي نإف ؛ملظلا نع هنوفكيو «ملاظلا ديب نوذخأي امنإو ؛امهنيب اومكح

 امهوفكيل ؛نيمصخلا اوبرض امبرو «نيرواجملا ةلهج هب لخي رمألا اذهو «هيلع جرح

 طقف مولظملل كلذ ىلاعت حلا حابأ امنإو ؛ةعيرشلا دعاوقل فلاخم وهو ءامهضعب نع
 :ةرقبلا) © ْحَيِلَع ئَدَتْعَأ ام ٍلْئِمِب ِهَيَع أوُديعَ مكَيِلَع ىدّتْعأ ِنَمَم آه :ىلاعت هلوقب

 عفدي نأ نيمصخملا دحألف (؛١ :ىروشلا) # اهلي هّئيَس ْوَكْيَس اورَحَو 92 :هلوقبو 5

 ريغ امأو «هقفلا بتك نم لاتقلا باب يف طوسبم وه [ى ؛فخألاف فخألاب همصخ

 نيب صلخي صخش يقأي ام اًريثكو «ٌيعرش قيرطب الإ كلذ هل سيلف نيمصخلا
 نيل



 همصخم كرتيو ؛هتمصاخمل مصخلا بلقنيف ؛هبحاص نع امهدحأ عنميف «نيمصتملا

 نيمصخلا نيب صلخي يذلا نكيلف «ةالولا ةيشاحو دنجلا |يسال ؛همصخ وه ريصيو

 هرييغت نأ امك ؛مهاناد نمو «ةالولل وه امنإ ديلاب ركنملا رييغت نأ ىفخي الو ءرذح ىلع
 ءمهحصن نوعمسيو «مهرمأ سانلا لثتمي نيذلا ؟نيلماعلا ءالعلل وه |نإ ناسللاب

 .دحأ ىلإ ديلا دم هل سيلف ؛هلوق سانلا لثتمي الو «ةكوش اذ نكي مل نمف

 نأ :ركنملا ةلازإ يف ريقفلا ةفيظو :لوقي 5# يلوبتملا ميهاربإ يديس ناك دقو

 قولا عم ديفي ال ابرف همالك وأ هدي دم امأو «ركنملا كلذ ليزيف ؛هللا ىلإ هبلق هجوتي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ابلاغ هل ررضلا

 :ةيفوصلا ءارقفب عمتجاو مهكرت مث «ملعلا ةبلطب عمتجي ناك اذإ ريقفلل يغبنيو

 دعب الإ «ةيفوصلا ءارقف حدم يف غلابي الو «مهقراف نيذلا هناوخإ عم بدألا مزلي نأ

 امع باجح يف ملعلا ةبلط نأل كلذو ؛ءارقفلا ةبحصل ةيلباق مهدحأ دنع ىري نأ

 رجهو «ةلاطب قيرط ةيفوصلا قيرط نأ نظي مهبلاغ ناك امبر لب «ءارقفلا هقوذي

 ريصيف «قيرطلا ةبحم ةرانص هيف تقلع نإ الإ لاكلاب مهل دهشي داكي الو «ملعلل

 ةدم مهنم يفاجلا مالكلا لمحت ىلع مهقراف مث ؛ملعلا ةبلطب عمتجي ناك يذلا ريقفلا

 .نوروذعم مهنإف «ةليوط

 مهنأ :ةيفوصلا قيرط صخلم :لوقي ه# يقوسدلا ميهاربإ يديس ناك دقو

 ةفرعم نم مزلي ال ذإ ؛ريغ ال ملع اهب لمعلا ىلإ ةلصوملا قيرطلا هيقفلا نومّلعُي
 يِوَع يذلا نامزلا اذه يف !مبسال ؛ملع |ب لمعلا ىلإ ةلصوملا قيرطلا ةفرعم ماكحألا

 نم حلاصلا فلسلا ناك دقو ؛عرولاو صالخإلا ةفرعم نع سانلا بلاغ هيف

 ال -مهبولق ءافصب- نيلماعلا ءالعلاو ؛نيدهتجملا ةمئألاو «نيعباتلاو «ةباحصلا

 رافي



 لك نع خيشلا كلذ مهيفكي لب ؛هقفلا يف مهخيش فالخ ءرخآ خيش ىلإ نوجاتحي

 «ملعلا هبرقي ىتح ؛نيئنس بلاطلا ضفري مهدحأ حلاصلا فلسلا ناك دقو

 سانلا ىفتكاو «نولماعلا ءالعلا كئلوأ بهذ الف «هيف نكي اًرهاط اًناكم هل دهميو

 نم جاتحا «لمعلاو ملعلا يف صالخإلاب مهسوفن ةبلاطم ريغ نم ملعلا لوقن ظفحب
 ؛ملع اهب لماع ملاع :يأ ؛يفنوص همسا رخآ خيش ىلإ فلسلا قيرطل ىلاعت هللا هقفو

 ءاعرش هب رومأملا لامكلا هجو ىلع «هب هللا هرمأ اب اهسئاسدو «لابعألا بويع هل نيبي
 ءاّرهجو اّرس هللا ركذو ء,تمصلاو «ةلزعلاو ؛عوجلا ةموادمب بلاطلا رمأي ناك كلذو

 اهنأك ةيورخألا رومألا دهشيف ؛هباجح قريو «لاح هنم هل لصحي ىتح ؛اًرابنو ًاليل
 ؛يهنم يف عقي الو «هباوث ةدهاشم عم ؛ريخ لعف يف طرفي داكي الف «نيع ىأر

 ال ءلحمضي ىلاعت هللا هجو هب دري مل لمع لك نأ فرعي كانهو «هباقع هتدهاشمل

 ريصي ىتح ؛هلمعو هملع يف صالخإلا يف ذخأي كانهو «ءيش هنم ةرخآلا ىلإ لصي

 .ىهتنا ءفوصتلا قيرط ةياغ اذهف «ًالماع اًئاع ريصي :يأ ؛ًةرورض اًيفوص

 ىلإ جاتحا ام «لامعألا للع ىلإ ىدتها ملاعلا بلاط نأ ول :لوقي 5# ناكو

 ملعلا ىوعد همزلف ؛هلمعو هملع يف للعلا دوهش نع يمع هنكل ؛ةيفوصلا

 .صالخإ الو ملع ريغ نم ءصالخإلاو

 متاخب هيلع متخيو «ةعيرشلا هجو ىلع هملعب لمعي مل نم :هلوقي ناكو

 .برقأ مثإلا ىلإ وهف «ةقيقحلا

 ينوصلا نإ ثيح نم الإ «ةيفوصلا نع ءاهقفلا قرتفا ام :هلوقي ناكو

 فرعي الو ءطقف لامعألا ةروصب يفتكي هنإف ؛هيقفلا فالخب «قئاقحلاب هسفن بلاطي
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 .ملع اب لمعلا ليهست ىلإ اهنم لخدي يتلا قيرطلا

 هللا هجو كملعي دصقا كل :لوقي «صالخإلا قيرط ىلإ ندشرأ :هل تلق اذإف

 :يفوصلل تلق اذإ ام فالخب ؛هيلإ هدشري ام ةياغ اذه «ةيناسفنلا ضارغألا نود

 باجح قري ىتح ؛كبق هللا ركذ نم رثكأ :كل لوقي ؛صالخإلا قيرط ىلإ يندشرأ

 الإ هنم كل سيلو .هدحو ىلاعت هلل اًقلخ كيدي ىلع زرابلا لعفلا دهشتو ءكسفن

 ؛هسفنب موقي ال ضرعلاو ءضارعأ لامعألا نإ ثيح نم ؛ريغ ال هزوربل ًالحم كنوك

 صالخإلاب كرمأيف ؛هيقفلا امأو «صالخإلا وه اذهف «هنم رهظي مسج نم الد الف

 رخآلا فصنلاو ءكل فصنلا نأ مكح ىلع وأ «ةيلكلاب كسفنل لمعلا كدوهش عم

 قحلل ناك اذإ لعفلا فالخب «ةلولعملا تاذلل اًعبت للعلا ترثك كلذ مزال نمو «هلل

 بلطو هل لعفلا دهش نم نأ ملعف هيف ةلع لوخد حصي الف -العو لج-

 .قيرطلا أطخأ دقف ؛صالخإلا

 ةيفوصلا نأ ىلع يخأ اي كلدي امم 'مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا مالك يفو

 يملسلا بذهم نب دمحم نب نسحلا مساقلا يبأ نب مالسلا دبع نب زيزعلا دبع ءاملعلا ناطلس وه )١(

 17٠. ةنس يفوتو 01/4 ةنس دلو رصمب ناك «يعفاشلا هيقفلا نيدلا زع يقشمدلا يفونملا

 .ماكحألا ةلدأ يف مامإلا .نآرقلا ريسفت يف يلامأ .نآرقلا يف زاجملا عاونأ ضعب يف زاجيإلاو ةراشإلا :هل

 لهأ بيغرت .(انقيقحتب) ةمايقلا موي سانلا لاوحأ نايب .لوسرلا ليضفت يف لوسلا ةيادب .نآرقلا راحب

 لاوحألاو فراعملا ةرجش .مهريغو نيعبرألا لادبألاو بطقلا يف ةلاسر .ماشلا ينكس يف مالسإلا

 يف ىرغصلا دعاوقلا .ةياهنلا راصتخا يف ةياغلا .بجاحلا نبال لمألاو لؤسلا ىهتنم حرش .(انقيقحتب)

 يف دئاوفلا .دحاو دهتجمل نيلوقلا ضراعتو دئاوفلا دئارف .ةياعرلا دصاقم .ىربكلا دعاوقلا .عورفلا

 .ةيرصملا ىواتفلا .ناميإلاو مالسإلا نيب قرفلا .نحملاو ىولبلا دئاوف .دصاقملا راصتخا
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 نم مهدحأ دي ىلع عقي ام موسرلا ىلع مهريغ دقفو ؛ةعيرشلا دعاوق ىلع اودعق

 عرف تاماركلا نإف ؛عراشلا عابتا يف مهقدص ىلع ةلادلا قراوخلاو «تاماركلا

 ىلع لدت تاماركلا كلذكف «ءايبنألا قدص ىلع تازجعملا لدت ىف «تازجعملا

 عقب الف ءصالخإلا ماقم ىلإ لصي ملو «هقفلا رهاظ ىلع فقو نمف ؛ءايلوألا قدص

 .ىهتنا ءدهاشم وه امك ؟فرعلا يف مالسإلا خيش ناك ولو «ةمارك هيدي ىلع

 عمتجا ملع بلاط لك ىلع بجي :لوقي هلا يفصرملا اًيلع يديس تعمسو
 :ةلكأ ءالؤه نإ :هل لوقيو «موقلا قيرط نع هلدعي نم لوقل لامتحالا ةرثك :ءارقفلاب

 ءاملع ةلمج نم نآلا تنكل ؛ملعلاب لاغتشالا ىلع تمد كنأ ولو «ةلطب .ةلطس

 مل نآلا ىلإ هنأ ىلع ليلد كلذو ؛ريثأتلاو مدنلا هل لصح امبرف ءكلذ وحنو «مالسإلا

 مذ ىلإ مهل تافتلا الو «طقف ىلاعت هللا ملعب ءافتكالا مهقيرط نإف ؛موقلا قيرط لخدي

 .مهحدمو مهل قلخلا

 وهف «موقلا قيرط نع هلذعي نم لوقب مدن هل لصح نم :لوقي 5# هتعمسو

 ىلاعت هللا عم لمعلا يف مهركشي وأ مهلجأل لمعي هنأو «قلخلل هئاير ءاقب ىلع ةمالع

 عيمج ظفحيو «ليللا لوط يلصي ماق ول ب هسفن ريقفلا نحتميلف ؛هيف ام ىفخي الو

 «؛لمعلا ليلق قساف هنأ ىلع سانلا عمجأ مث ؛يهنم لك نع ةنطابلاو ةرهاظلا هحراوج

 نم مشي مل وهف «ةدحاو ةرعش هنم تردكت نإف ؛رظنيو صالخإلا ميدع وأ

 .ةحئار صالخإلا

 نع ضرعأو ءانب عمتجا هنأ رهزألا عماج نم ملعلا ةبلط ضعبل عقو دقو

 ىلع تعمتجاو «ملعلا تكرت ءيش يأل :هل نولوقي اوناكف ؛عماجلا لهأ ةطلخ

 مسقي ةنس لك هنأ كلذو «ريثأتلا كلذب هل لصحي ناكف ؟ةلهجلا ةفوصتملا ءالؤه

 تا



 يف ام دبُز هيف عمج يذلا ؛ينيبرشلا بيطخملا نيدلا سمش خيشلل "«جاهنملا حرش»

 حورشو ؛"(حيحصتلاو داشرإلا» حرشو (ةجهبلا» حرشو .”(ضورلا» حرش

 نيدلا باهش خيشلا تاريرحت ةدبُز هيف تركذ دق :هحراش يل لاقو ءاهلك «جاهنملا»

 ةعلاطمب تيفتكا نإ :يل لاقو «ةنس نيثالث ةدم هسورد نم اهانصنخل يتلا ؛”يلمرلا

 عماج يف ريبكلا يسرد لهأ يفكي هنإو ؛حورشلا عيمج نع «جاهنملا» ىلع يحرش
 نمث رثأتي فيكو ؛كلمعو كملعب يئارم يخأ اي كنإ انب عمتجا اذهل :تلقف «رهزألا

 عماجلا سورد يف لاقي ام عيمج علاطت ةنس لك تنأو ؟ملعلا تكرت كنأ كل لوقي

 دنع ام نظل كدنع ام نيقي كرتت فيكو «نيمدقتملاو نيرخأتملا تاريرحت نم رهزألا

 .نيمآ...كلذ ماودب هيلع ّنم «ىلاعت هللاب ءايرلا نم هللا ىلإ باتو رفغتساف ؟سانلا

 :لوقي هللا# نيدلا لضفأ يخأ عم ءاملعلا ضعبل عقو ام ةعقاولا هذه ريظنو

 تأفطنا مث لع ىضن ةعمش لماح ينأك ؛ةيضاملا ةليللا تيأر ينإ :هل لاق هنأ كلذو

 يراشع دوسأ دبع يخأ دنع ناكو «ينايإ رون ئفطنا دق نوكي نأ تفخف ينم

 «حتفلا ىلع كناميإ نأ ىلع لدي اذه يديس اي :لاقف «كديس بجأ :دبعلل لاقف «نسلا

 مب ةداهشلا نم هيلع تنأ ام ملع خسنيو «كتداهش ملاع يف كلايخ ملاع رثؤي فيك

 . ىهتنا «مانملا يف كل عقي

 .جاهنملا حرش يف جاتحملا ينغم وه )١(

 .يراصنألا ايركز مالسإلا خيشل بلاطلا ضور حرش بلاطملا ىنسأ وه (1)

 .يلمرلا سمشلاو ءايركز مالسإلا خيش اهحرش نمتو ؛ينيوزقلل ةيدرولا ةجهبلا ()

 .يمتيه لا رجح نبا ققحملل امهالك داشرإلا حرش داوجلا حتفو «داشرإلا حرش دادمإلا وه (4)

 .يوونلل هيبنتلا حيحصت وه حيحصتلا (4)
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 هللا ىلإ قرطلا برقأ موقلا قيرط :لوقي هللا يفصرملا اًيلع يديس تعمسو
 هيلع بلاغلا ريصي اهلخد نم نأل كلذو ؛هدوهشو هتسلاجم ماود ىلإ :يأ ؛ىلاعت

 بلاغ اهيف يتلا قرطلا فالخب هيدي نيب هنأ دوهشو «هتبقارمو هللا مساب قطنلا

 جيرُس نب سابعلا يبأو دينجلا نيب عقو دقو :لاق مث «ةليوط تارود اهيف نإف ؛سانلا

 لب :جيرس نبا لاقف «قحلا ىلإ مكقيرط نم برقأ انقيرط :دينحلا لاقف ؛ةرظانم
 طسو يف اًرجح يمرب اًصخش رمأف ؛ناهربلا كنيبو انئيب :دينجلا لاقف «برقأ انقيرط

 ةقلح يف اًرجح يقلي نأ ةرم هرمأ مث ءكيلع مارح :مهلك اولاقف «هامرف ءاهقفلا ةقلح

 «دينجلا ىلإ حيرش ىلإ عجرف ؛هللا...هللا :مهتوص ىلعأب مهلك اوحاصف هامرف «ءارقفلا

 .ىهتنا .,تام ىتح دينحلا ةقلح رضحي راصو

 ةسمخ تنكم :لاق هللا# "ينميلا يعفايلا دعسأ نب دمحم مامإلل عقو كلذكو

 وبأ نيدلا فيفع مامإلا يعفايلا حالف نب ناهيلس نب يلع نب دعسأ نب هللا دبع خيشلا ةمالعلا وه )١(

 نايث 74 ةئس نم ةرخآلا ىدامج يف يفوتو 548 ةنس دلو نيمرحلا ليزن يعفاشلا ينميلا تاداعسلا

 هباتك ةوالتو ىلاعتو هناحبس هللا ركذ لضف يف زيرطتلاو داشرإلا :فيناصتلا نم هل ةئامعبسو نيتسو

 يف ةحئاللا راونألا .خيراوتلا فارطأ .(انقيقحتب) رداقلا دبع خيشلا بقانمب رخافملا ةصالخ«زيزعلا

 يف ةنسحتسملا ةردلا .ميظعلا نآرقلا لئاضف يف ميظنلا ردلا .روحلا فصو يف رودبلا ةجهب .ةحتافلا رارسأ

 ةيكلملا ةلاسر .ةديصق .موتكملا رسلا باحصأ خياشملا حدم يف موظنملا ردلاب موتخملا حارلا .ةرمعلا ريركت

 ضور .رابكلا راهنألاو راطقألا ملاعم يف راصبألا ضايرو رئاصبلا ضور .ةيفوصلا ةداسلا قيرط يف

 روهدلا بلقم .دوجولا عناص ديجمت يف رونلا .جهابلا ديحوتلا جارس .نيحلاصلا تاياكح يف نيحايرلا
 توقايلاب لصفملا يلآلل دقع .روطفلاو مايصلاو ةالصلا ىلع تالمتشملا تاقوألاو ةلبقلا ةلدأ ةفرعمو

 نم ريثعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم دقتنملا ةياكنو دقتعملا ةيافك دئاقعلا يف ةديصق يلاغلا

 بقانم .(انقيقحتب) ةلزتعملا ةمئأ ىلع درلا يف ةلطعملا للعلا مهرم .ناسنإلا لاوحأ بلقتو نامزلا ثداوح

 بولقلا ةفحتو رظاونلا نويعلا ةهزن .مولعملا ةنسلا حرش يف موهفملا لهنملا .ةيرعشألا ةمئأ نم ةئاملا ةمئألا

 نساحملا رشن .ناوخإلا نم هللا يف نيباحتملا لضف يف ناحيرلا رشن .نيحايرلا ضور راصتخا يف رطاوخلاو

 دورس



 ىلإ ينوعدي رطاخو «ءاهقفلا قيرطب لاغتشالا ماود ىلإ ينوعدي رطاخو «ةنس رشع

 بابرأ نم صخش ينبقلف ؛نيقيرطلا دحأل حيجرت ريغ نم موقلا قيرطب لاغتشالا
 اضر ىلإ برقأ ةيفوصلا قيرط دمحم اي :لاقف «ديبز عراوش نم عراش يف لاوحألا
 ؛ينالفلا دجسملا ىلإ يعم بهذا :يل لاق ؟مب :تلق «قالخألا بيذب# نم اهيف امل ؛هللا

 :بيقنلل لاق مث ؛دجسملا يف انسلجف ؛هعم تبهذف :يعفايلا لاق «لعفلاب كلذ كيرأل

 ءاذك دجسم يف مهيلإ كروضح نوبلطي ءارقفلا نإ :هل لقف «يتفملا نالف ىلإ بهذأ

 لخد الف ؛مالسلا هيلع دري الو ؛هل دحأ كرحتي الأ ةعاجلا خيشلا رمأف ؛معن :لاقف

 .ءيش كنم مهسفن يف ءارقفلا :خيشلا هل لاقف «ظيغلا نم زيمتف ؛هعم كلذ لعف

 موليو «ءارقفلا بسي جرخ مث ؛هيدي عباصأب راشأو «ءايشأ مكنم يسفن يف انأو :لاقف

 نم ريقف ىلإ لسرأ مث ؛رظنا :يعفايلل خيشلا لاقف ؛ءالؤه لثمل اهروضح ىلع هسفن

 «مسبتف اولعفف «ملاعلا كلذ عم اولعف اك ؛هعم اولعفي نأ سانلا رمأو «ديبز ءارقف

 لاقف «نامألا ينوطعأف ؛ةاصعلا مكناوخإ نم ملسم انأ ؛مكيلع مالسلا :لوقي راصو

 :لاقو ؛هسأر ىلع اهعضوو لاعنلا ذحأف ؛ءيش كنم مهسفن يف ءارقفلا :خيشلا هل

 لاعنلاو اًفقاو لزي ملو ءيصئاقن ىلع يهيبنت ىلع اًريخ هللا مكازجو «هللا رفغتسا لوقأ

 ةرمثو «موقلا قيرط ةرمث رظنا دمحم اي :لاقف ؛هنع موقلا اًضر بلطي «هسأر ىلع

 ءاذه يتقو ىلإ موقلا قيرط ىلع مويلا كلذ نم تلبقأف :يعفايلا لاق «ءاهقفلا قيرط

 جات .يناعملا رداون .راونألا تاعملو راهزألا تاحفن .ةيلاعلا تاماقملا ىلوأ خياشملا لضف يف ةيلاغلا

 .نيحايرلا ضور .ةحيصنلاو ظعولا يف ةحيصفلا ةردلا .سورعلا قوس ىلع سونأملا ليذلا يف سورلا
 يف ناجشألا ةجيهم .رارسألا لهأ رابخأ يف رايخألا ةيلح .قالخملاو قلخلا بيبح حددم يف قاشعلا قايرت

 حدم يف افشلا دهشلا .يلاعلا مهماقمو نيحلاصلا لضف يف يلاحلا دهشلا .ناطوألاو بابحألا ركذ

 .ناقتإلاو قحلا لهأ ةديقع يف نمحرلا ديحوتو ناميإلا سمش .ةعبسلا ثيدح يف ةعفرلا يلاع .ىفطصملا

 ةرارارلا



 .ىهتنا

 يتفم -”يكلاملا ةدابع خيشلا ةعامج نأ :هللا# يفصرملا يلع يديس يل ىكحو

 خيشلا راصف «نيدم خيشلا يديس سلجم نورضحي اوراصو هتسلاجم اوكرت -رصم

 كلذ غلبف ؟نيلاطبلا قيرطب نولغتشتو «ملعلا نوكرتتأ :لوقيو مهيلع طحي ةدابع
 :لاقو «ةنس لك هلمعي يذلا ريبكلا هدلوم يف ةدابع خيشلا ءارو لسرأف «نيدم خيشلا

 خيشلا لخد املف ؛هيلإ تفتلي الو هل حتفي الو ءءاج اذإ ةدابع خيشلل كرحتي دحأ ال

 عفرف ؛هروضح ىلع مدنو ءايندلا هيلع تقاضف ؛هيلإ تفتلي ملو ؛هل دحأ مقي مل ةدابع

 ملعي مل هنأ همهوأو ءاولعفف اًبيرق سلجيل خيشلل اوحسفأ :لاقو هسأر نيدم يديس'

 له :لاقف ءاولوق :لاقف ءرضح لاؤس :هل لاق نيدم يديس بناجب سلج املف ؛هب

 ال هناوخإل لوقي نأ ملسمل زوجي لهو ؟هرش نم هنامأ عم كرشمل موقي نأ ملسمل زوجي

 يف مكبرل نوموقت اك ؛يل اوموقتو «ينومظعت نأ الإ ميظعتلا يف مكنم ينيضري
 لاقف ؛رفكيف يناثلا امأو «هيلع كلذ مرحيف لوألا امأ :ةدابع خيشلا لاقف ؟ةالصلا

 مهنم تبلطو «كل سانلا مايق مدع نم تردكت امآ...كيلع هللا :نيدم يديس

 ينأ ىلع مكلك اودهشأ :هتوص ىلعأب لاقو ءاّئاق ةدابع خيشلا ضهنف ؛كل مايقلا

 مل مث ؛مالسإلا نيد يف يلوخد لوأ اذهو ءاًديدج اًمالسإ خيشلا يدي ىلع تملسأ

 ءارقف ةبرت يف نفدُي نأ ىصوأف «ةافولا هنرضح نأ ىلإ نيدم يديسل اًمزالم لزي

 .ىهتنا - ةبرتلا ةبتع تحن رصنلا باب جراخخ - نيدم يدهس

 خيش «دهف نب لضف نب مجن نب جارس نب معنملا دبع نب حلاص نب يلع نب ةدابع خيشلا ةمالعلا وه )١(
 .هنامز يف ةيرصملا رايدلاب ةيكلاملا خيش ؛يكلاملا يراصنألا يرازرزلا نيدلا رون نب نيدلا نيز مالسإلا

 .[71/؟) يفاولا دعب ىفوتسملاو يفاصلا لهنملا]
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 كعامتجا ىلع كبر ركشاو «ءارقفلاب عمتجا يذلا هيقفلا اهبأ كلذ ملعاف

 ىلع تمت ؛قلخلا دنع اًماقم كل بلطت الو .هدحو كبر عارو «هئايفصأو هئايلوأب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛لاح أوسأ

 ءايندلا نم اًئيش خيشلا مهمرح املك اوحرفي نأ :نيرواجملا عيمجل يغبنيو

 يف مهمدق ةوقب خيشلا دوهش ىلع ةمالع كلذ نإ ثيح نم ؛مهريغل كلذ ىطعأو

 .مهريغ ىلع ءاطعلا يف مهمدقل ؛ًالزلزتم مهمدق ىأر هنأ ولو «قيرطلا ةبحم

 يف مكمدقي مكخيش متيأر اذإ :لوقي هكلا# يفصرملا اّيلع يديس تعمسو

 هنأ ولو «قيرطلا بلط ,ؤ ةفيعض مكتمه ىأر هنأ اوملعاف ؛هباحصأ عيمج ىلع ءاطعلا

 ىلع اوضرتعت نأ مكايإف «ةيوازلا رباكأ مرح امك مكمرح ناكل ؛ةيوق مكنمه ىأر
 هنإف ؛مكل كلذ طعي لو ءافوص وأ ةماع ملعلا ةبلط نم اًدحأ ىطعأ اذإ مكخيش

 ىلع خبشلا اوركشاف «هفيلأت نم غرف دقف متنأ امأو «قيرطلا ىلع هفيلأت كلذب ديري

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,مكنامرح

 هتيب يف خبطي نأ بلط وأ ءاجاجد مهدحأ ىبر اذإ نيرواجملا عيمجل يغبنيو

 الو «ءارقفلا حمق نم جاجدلا فلعي الأ :هناوخإو هفويض نود هب اًضاخ اًماعط

 مهنم ناك نإو ؛ءارقفلا عيمج نم نذإب الإ لصاحلا يف يذلا مهبطح نم خبطي

 ةحص مدعل ؛نيغلابلا رباكألا نذإب يفتكي نأ هل يغبنيف «مهريغو ماتيألا نم نورصاق

 نمو فقولا نم ةيوازلل ينآلا بطحلاو «حمقلا كلذ نم مهصخي ايف لافطألا نذإ

 بطحلا نم خبط وأ روكذملا حمقلا نم ةجاجد فلع رواجم لكو «سانلا تاقدص

 ماقم ليصحت ىلع اولمعاو ؛نورواجملا اهيأ كلذ اوملعاف ؛ةهبش لكأ دقف «روكذملا

 امم هوخأ هذخأي ءيش لكب هرطاخ بيطي مكدحأ ريصي ىتح ءاًضعب مكضعبل راثيإلا
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 رس متئش ام كلذ وحنو «زرألاو ,بطحلاو «لسعلاو «حمقلا نم اوذخ مث ؛هصخي

 مهتبيغ يف مهتيب لخدي مهدحأ ناك يذلا نوقداصلا ءارقفلا هيلع ناك اى ؛اًرهجو

 مث ؟هب يداهيو هب قدصتيو «بايثلاو ؛ماعطلاو «دقنلا نم هيف هدجي [يف فرصتيو

 لثم دوجو ىلع هلل اًركش اًدجاس رخيف هوخأ لعف ام هل نوكحيف «هتيب مهدحأ لخدي

 اوركشاف ؛راثيإلا ماقم ىلإ اولصت مل ناوخإلا اهبأ متمد امو «حلاصلا خألا كلذ

 «هناوخإ ملع ريغ نم اًئيش مكدحأ ىطعأ بيقنلا نأ ولو ء.صصختلا نع مكسوفن

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مكيلع ةيوازلا قزر دادزي كلذبو «هيلع هدر نيدلا نمف

 نم هنم دب ال ام الإ خيشلا نم مهدحأ بلطي الأ :ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبنيو
 «قيرطلا يف اًكلاس ماد ام نبج ةعطق وأ ريعش ةرسك ولو «ةروعلا رتسو ةعوجلا دس

 دقو «هيبقع ىلع صكنو «هتبحم نع جرخ دقف «كلذ ىلع ةدايز هخيش نم بلط نمو

 .هلكأم :يف اقلطم ةرورضلا نع دئاز رمأ لك نم ريقفلا درجت بوجو ىلع اوعمجأ

 .كلذ ريغو .هتطلخو «همالكو «همانمو ؛هسبلمو

 هلعجو «هللا هتقم ابر هنإف ؛خبشلا ىلع ةبحملا يف مهريغ وأ «خيشلا باحصأ نم هيلإ

 رشاعي نم ضعبل عقو !ى ؛لاح أوسأ ىلع تومي نأ ىلإ مهمدخمي ايندلا ءانبأل اًمالغ
 ؛مهماعطك هماعطو .مهسابلك هسابل نوكي نأ بلطيو «نيرواجملا نم ايندلا ءانبأ

 .ءارقفلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛مهيلإ هناسحإب خيشلا

 «يلإ نسحملا نالف نم رثكأ مكبحأ هللاو ينإ :خيشلل لوقي نأ مكدحأ رذحيلو

 ريقف ىعدا دقو :ريصب دقانلا لاق ءكلذ فالخب لاحلاو «يل نسحأ امل مكالول هنإو

 ا



 «هنم ءيشب انتئاف ءارقفلل بطحلا اهيف يتلا ةريزجلا ىلإ رفاس :هل تلقف ؛كلذ يدنع

 نسحي صخش هلأس :كلذ بقعف «رفسلا نع فيعض يندب نإ :لاقو هنذأ يف كحف

 ديعلا لبق رفسلا كلذل جرخف «نيموي رفسب ةريزجلا نم دعبأ ةجاح ءاضق يف هيلإ

 دعبب الو ضرمب للعتي ملو ؛هلايعو هخيش دنع رطفلا ديع موي كرتو ءاًحرشنم مويب
 ةمقللاب اًعناق مهدحأ لعخيو «كلذ لثم نم ةيوازلا ءارقف يمحي ىلاعت هللاف ؛ةفاسم

 ؛اهيلإ تفتلي الف هءارو يرجت ايندلا ريصتو لاجرلا غلبم غلبي ىتح ؛ةقلخلاو
 يمان نما

 اًرواجم ناك نم بايث ىلإ مهمدع اورظني الأ :ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبنيو

 ؛مداخو ةئيمس ةأرماو «ةنسح بايث هل راصو ءايندلا يف ىعسو مهقراف مث ؛مهدنع

 لاح يف ءارقفلا لمأتيلو «ءافعضلل ةيمح اذه لثم ىلإ رظنلا نأل ؛قتعلاب فلحي راصو

 كرتو ءايندلا ىلع هلابقإو َدْبق هبر نع هرابدإب الإ رومألا كلت لصح ام هدجت اذه

 مدقي نمت ناك هنأ ولو .هترخآ ىلع هايند هميدقتو «تاشقانملاو داروألاو ركذلا سلاجم

 «ةنشخلا ةبحلاب ةعانقلا ىلع مادلو «هناوخإ الو هخيش قراف ام ؛ايندلا ىلع ةرخآلا

 ةدخملاو شارفلا كرت مهضعب نأ ىتح ءايندلا يف نيدهازلا ءارقفلا رومأ نم اهريغو

 يه ةيورخأ لامعأل مكقراف نمل الإ ءءارقفلا اهيأ اورظنت الف ؛بارتلا ىلع ماني راصو

 .نيح اصلا ىلوتي وهو مكاده ىلوتي هللاو «هيف متنأ امم لضفأ

 هقيفرب يفتكيو هتفيظوب لخي نمل مهاب اوقلي نأ :ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبنيو

 نذؤي وأ «ناذآلا نع مهدحأ لسكيف «ةبون يف مهنم نينثا لك نيذلا نينذؤملاك ؛اهيف

 انه نمو ؟قيفوتلا مدعو نالذخلا ىلع ةمالع كلذ لثم نإف ؛ةالص ريغ نم بهذيو

 فئاظولا باحصأ ىلع طبضي يذلا ةبيغلا بتاكو «ّدشملا دجاسملل نوفقاولا عضو
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 نذؤملا ناك نإ اهيسال ؛ةالصلا تاقوأ ىلع مهبني اًناقيم اولعجو «سيكعتلا تاقوأ

 مسن اذإ نيزباردلا يف عجطضاو «ناذآلا يف مان ابر هنإف ؛شيشحلا علبك ةبتك بحاص

 ناذآلا لمكيل ؛هبرضي دشملا راصف «سرادملا ضعب يف كلذ تيأر اك ؛حبرلا هيلع

 ؛خيشلا اوجوحي الو هيف ةنؤملا خيشلا اوفكي نأ ءارقفلل يغبني اذه لثمف ؛موقي الف

 نم كلذ نم مهأ وه امل خيشلا اولعجيو «هلاوحأ عبتي وأ هيلع ةبيغلا بتكي نأل

 للع ىلإ مهداشرإو «مهماعطو مهزبخ ةئيبتو «ءارقفلا ماظن لمش عمجو «تاشقانملا

 .كلذ وحنو ؛مهلاعأ

 دمحم خيشلا :همسا نيحلاصلا نم نذؤم «دنوخ مأ» ةسردمب اندنع ناك دقو

 :هل تلقف ؟بينتسي الو ةجرد ...ةجرد ةرائملا يف فحزي ضرم اذإ ناك ءيديعصلا

 اهبأ كلذ اوملعاف ؛ينود هفئاحص يف كلذ باوث بتك يريغ نذأ اذإ :لاقف «كلذ يف

 بر هلل دمحلاو «ةمحرو ةسايسب تاريخلا ىلع اًضعب مكضعب اوهبنو «ناوخإلا
 .نيملاعلا

 ماعط ىلإ بهذي يذلاك ؛ةرات عروت كرت نم ىلع اوركني الأ :ءارقفلل يغبنيو

 ةرم هيلع نومسقيو هنولأسي مث ؛اًرايتخا تاقوألا ضعب يف نيساكلاو «ةملظلا

 سانلا ضعب لوقيف ؛!بيجي الف مهماعط نم لكأيف ؛مهتميلو ىلإ بهذي نأ :ىرخأ
 عروتي مويلاو ءسمأ نالف ماعط لكأ ءيش يألو ءءايرو عطنت هلك اذه :ةرم هيلع

 لكأي وأ اًقلطُم عروتي نأب هرمأ ىلإ عجري هنأل ؛لهجلا نم راكنإلا اذه نإف ؟هنع

 رمأب مكترمأ اذإو «هوبنتجاف رمأ نع مكتيبم اذإ» :ي هلوقل ضراعم كلذو ءاقلطم

 .ىهتنا «”(متعطتسا ام هنم اوتأف

 )١( /؟) ملسمو ((5700/8/94) يراخبلا هاور 2907/6
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 عروتلاب دحأ رمؤي الف «ًالالح تاقوألا ضعب يف ملاظلا ماعط ضعب نوكي دقو

 اهيأ كلذ اوملعاف ؛هنم لكألاب دحأ رمؤي الف اًمارح رجاتلا ماعط نوكي دقو «هنع

 م كنإ :اولوقت الو «ةنسلا يف ةدحاو ةرم ولو «عروت اذإ مكيخأل اوحرفاو «ءارقفلا

 .مكدهج عروتلا يف هوبغرو !؟مويلا عرونت ءيش يألف ؛مارحلا لكأت لزت

 نع ةرمغو .ةلفغ يف راص دق مويلا سانلا بلاغ نأ :ناوخإلا اهيأ اوملعاو

 لع نوركتي اوراصو «رانلا نع مهحزحزي وأ «مهتاجرد عفريو «مهحلصي ام لعف

 ةوق الو لوح الف- عرشلا نع جرخ هنأك ىتح ؛عروتو تاهبشلا لكأ يف مهفلاخ نم

 رضحاف ؛حلاصلا وأ ملاعلا اهيأ اذه يلوق يف تككش نإو -ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 «مهنود لكألا نم عنتما وأ ءاهيفوصو كدلب ءاملع عم «رادرتفدلا وأ اشابلا ةميلو

 مهيلع بجاولا ناكو «ةيصعم يف تعقو كنأك ىتح ؛كقح يف نولوقي ام رظناو
 وهو نيدلا ناكرأ نم نكر راعشب تمق كنوكل ؛كلكأ مدع ىلع كركشو كحدم

 ريخو) اعوفرم ثيدحلا يفو «مدنلا ةياغ نومدنيو ,مهسفنأ ىلع نونزحي مث ؛عرولا
 .ىهتنا «”«عرولا مكنيد

 ؟هلعاف ىلع هركني نأ دحأل زوجي فيك «نيدلا يف ام ريخ عراشلا هلعج ف

 هلل دمحلاو ؛مكايإ مث ؛مكناوخإ نم عروت نم ىلع راكنإلا نم ناوخإلا اهبأ مكايإف

 .نيملاعلا بر

 الأ :اهفقول يباحجلا رذحي نأ :اهفقو ىلع رظانلا وه ناك اذإ ةيوازلا يشل يغبنيو

 نم اًدودعم يباجلا ناك نإ |ميسال ؛يعرش قيرط ريغب هنم اًئيش خيشلا ماعطإب لهاستي

 رردلا» :خيشلا باتك عجارو ؛(41١ /4) طسوألا يف يناربطلاو «(550 /؟) ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور )١(

 .يدنبشقنلا راصن دمحم روتكدلا انيخأ ةكراشمب انقيقحتب «عرولاو دهزلا يف قدصلا نايب يف عمللاو
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 خيش بلق فلتي الثل ؛كلذ لثم نم هيمحي نأ اًمزج هيلع بجاولا نإف «هتذمالت

 ابرف نيدلا ليلق ناك نإف ؛ريخلاو نيدلا لهأ نم يباجلا ناك اذإ اذه «هب عفنلا مدعيف

 الول :هل لوقيو ,كلذ لثم قحتسي هنأ هل نيزو .فقولا نم رظانلا ماعطإ دمعت

 لكأب رظانلا خطلي نأ :هدصقو ؛فقولا نم ءىب ىلإ ةيوازلا ءارقف لصو ام مكدوجو

 ؛اذك...اذك تلكأ دق رخآلا تنأو :هل لوقي يباجلا ىلع ركنأ اذإ ريصيل ؛هل لحيال ام

 الإ هعسي الف .فقولا ةهم+ل هلثم نزو نع اًرجاع رظانلا ناك ايبرف ؛هنم كتمذ صلخف

 .يباجلا هلكأي ام ىلع توكسلا

 حضاو قيرطب «هقح هنأ ملعت ام الإ رظانلا معطت الو «يباجلا اهيأ كلذ ملعاف

 ؛يلايع الو ينومعطي الأ :اًرارم ةيوازلا يف ةابحلا تلأس دقو «سيبلت الو هيف ةهبش ال

 امنإو «ةرخآلا يف مهمصخ ىلاعت هللاف يل سيل ام ينومعطأ نإو «يل هنأ نوملعي ام الإ

 ءارقفلا فقو عم اهتطلخ دق يب ةصاخلا يتاهج نوكل ؛كلذ يف مهأسأ تنك

 ةدرفنم تناك اهنأ ولو ؛:ةرورضل الإ ءيشب مهنع زيمتأ ال ,مهدحأك اهيف ءيش تلعجو

 يل همعطي ام مكح يلع ىفخي ال ناكف «ءارقفلا نع يبنجألاك تنكل ؛؟فقولا نع

 ال نأ :ةيوازلا ىلع يدعب قي رظان لك يصوأ انأو ءاّدبأ هلبقأ ال تنكو «يباجلا

 كلذ نإف ؛فقولا لاوب هلام طلخي الو ءيعرش قيرطب الإ ءيشب ءارقفلا نع صصختي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هنيدو هماقمل صلخأ كلو

 مهل لصح اذإ مهكحضي صخش مهدنع نوكي نأ :نيرواجملاو خيشلل يغبني

 5# ناميعن ناك امك ؛سوبعلا دح نع كلذ مهجرخي ؛ةدهاجملاو عوجلا نم ةيرظن

 ؛ةرخآلا يف ةعبت كلذ نم هيلع نوكي ال نأ وجرنو «هباحصأو لَو هللا لوسر عم لعفي

 ءاّقح الإ لوقي الو ؛لافطألاو ؛لاجرلاو «ءاسنلا نم هباحصأ عم حزمي و ناك دقو

9+ 



 لعف ام ريمع ابأ اي) :لاقو «”«زوجع ةنجلا لخدي ال هنإ) :زوجعل ةرم لاقف

 .ريبكلا لمجلا :ينعي ؛"”«ةقانلا دلو ىلع كلمحأ» :ةرم صخشل لاقو «"”"؟ريغنلا

 كلذب جرخيل ؛مالكلا يف ةهكافلاب لجرلل سأب ال :# ىلع مامإلا مالك يفو

 اهلخدي ال ةنجلا نأل ؛هلاق يذلا اذه يف كلي اًمح هحزم ناك |منإو «سوبعلا دح نع

 ؛ريمع ابأ اي :هلوق امأو ؛درو اك ةنس نيثالثو ثالث تانب نهلك نه انإو ءزوجع

 .لفطلا لقعل لزنيل ههجوف

 |ى ؛هامغف هينيع ىلع هدي عضوو «ناسنإ فلخ نم ءاج كلي يبنلا نأ :عقو امثو

 لاقف :"«دبعلا يرتشي نم» :هلو يبنلا لاق :عقو امكو «مهضعب عم لافطألا لعفت

 هللا لوسر عم ناييعنل عقو امو. دساك هللا لوسر اي هللاو يندجت نذإ :ناسنإلا كلذ

 ,رادلا ىلإ اهب ينعبتا :اهبحاصل لاقف «حيلم بنع ةلس قوسلا ين دجو هنأ :

 ناميعن بهذو ءاهنمث ذخف فق :بنعلا بحاصل لاقو هلي هللا لوسر راد اهلخدأف

 لجرلاب ذإو ؛اهقرفو اهنم لكأو «ةيده كلذ نأ ُكِلي هللا لوسر نظي هليبس لاح ىلإ
 لَو هللا لوسر لسرأف «نايعن :لاقف ««؟انراد ىلع كلد نم» :هل لاقف اهنمث بلطي

 :لاقف ««كلذ نمث مويلا اندنع سيل نحنو اذه ىلع كلمح ام» :لاقف ءرضحف هفلخ

 )١( «روشنلاو ثعبلا# يف يقهيبلاو ((19/ا/) و يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأ هاور )0”77(.

 .(1054 /؟) يذمرتلاو 711١-5141(( /6) يراخبلا هاور (؟)

 ((44944) دواد وبأو 758 ادرفملا بدألا» يف يِراَخّبلاو «(1786617) 7517 /7) دمحأ هجرخأ(؟)

 .(81/87/5) ؛هدنسمل يف َلْعَي وبأو )١78(( «لئامّشلا» يفو « 194١ يِذمْدَتلاَو

 .(70/ 4 /0) ؟ريبكلا» يف يناربطلاو ١151(« /9) دمحأ هاور (4)
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 ."خلو يبنلا كحضف ؛هنمث يعم سيلو هنم كمعطأ نأ تببحأ هللا لوسر اي

 ينلدي نم :لوقي ةرهز رباكأ نم ىمعأ اًصخش ىأر هنأ :اًضيأ هعئاقو نمو

 كتجاح ضقا :هل لاقو «بارحملا يف هسلجأو هديب ذخأف «نايعن هعمسف ؟زاربلا ىلع

 «دجسملا بارحم يف كنإ :سانلا هادانف ؛ةجاحلا ءاضقل أيبتو هبايث لجرلا رمشف ءانه

 هتدجو نعل :لاقف «ناهيعن :هل اولاقف ؟انه ىلإ ينداق نم :لاقف «هبايث ىخرأو ماقف

 «معن :لاقف ؟ناميعن يف كل له :هل لاقو هاتآف ؛ناميعن كلذب عمسف ءاصعلاب هبرضأل

 اصعلاب ىمعألا هالعف ؛ناييعن اذه :لاقف ءدجاس وهو نافع نب نامثع ىلع هفقوأف

 هيلإ ينداق نم :لاقف «نينمؤملا ريمأ سانلا حاصف دجاس وهو ؛هرهظو هتدعقم ىلع

 .ىهتنا «ناميعن :اولاقف

 نوكي نأ ةيوازلا خيشل يغبني :لوقي هتللق# يرورسلا دمحم يديس تعمسو

 اذإ امك ؛هب ملكتي نأ خيشلا يحتسي يذلا قحلاب ملكتي .هجولا يوق صخش هلوح
 نإ :هل لوقيف ءاهب كربتلا هجو ىلع كلذ نأ يعديو «هبوث خيشلا نم لأسي ًالئاس ىأر

 ىلوأ اهنإف ءاهب كربتف تارعش ثالث هنم كل ذخف «خيشلا سأر رعش نم ةلمج اندنع

 لئاسلاو خيشلا عفتنيف ءبوثلا فالخب خيشلا مسج نم ءزج اهنأل ؟بوثلا نم

 نع هامحف لئاسلا امأو «كلذ ريغ بوث هل سيل ءاريقف نوكي دقف خيشلا امأ «كلذب

 .ىهتنا «ءايح ا فيسب خيشلا بوث ذخأ

 عم كلذ لثم لعفي لزي مل ينابلتلا يلع :همسا اًدلو يدنع للاعت هللا ضيق دقو

 تنك نإف ؛خيشلا رعش نم اًئيش يدنع نإ :مهدحأل لوقيف «بايثلا ٍنولأسي نيذلا

 ,(71/19) هجام نباو ء( )١7/1" دمحأ هجرخأ(١)
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 وه اهنإ ؛هلاؤس نأ نيبتيو «لئاسلا كلذ بهذيف ءهنم ءيشب كتيتأ كربتلا بلطت

 .يهنلا نم هيف درو ام ىفخي الو ءايندلا نم راثكتسا

 :اهمسا دلب يف رصم جراخ فيرش ةزانجل انجرخ اننأ :اًضيأ هعئاقو نمو

 ءاّرامح هل ىرتكا -ةيوازلاب مامإلا - يواشنملا نيدلا باهش خيشلا ىأرف «سيقلب

 دصف ىلإ جاتحتف «ةيومدلا كيلع كرحيف كزبم راح ا نيدلا باهش خيش اي :هل لاقف

 باهش خيشلا لبقف «كيلع نوهأ يفلخ تنأ شماو «هبكرأ ينلخ نكلو «فعضو

 .اًيايإو اًياهذ ءارقفلا كحضأف «هتجاذسل كلذ هنم نيدلا

 ضري ملف «كرامح ىلع كعم ينبكرا :يواسرتلا دمحم خيشلل ىرخأ ةرم لاقو

 هبكر اذإ جرعي راصف ؛طيخب راح ا طبرف «معن :لاقف «يعم تنأ بكراف :هل لاقف

 .جرع الب يشمف هبكرو طيخلا لحف .هنع يواسرتلا لزنف ءيواسرتلا

 يف يتلا ةيوازلا رمعن نحنو «رصم نم انعم رفاس اًصخش نأ :هعئاقو نمو

 ينابلتلا ذخأف ؛كلذب حمسي ملف ءرمحألا بوطلا لمح يف هرامح ىلإ انجتحاف ؟ائدلب

 ؛هبحاص ىلع هب رميو هلمحي راصو ءابب رامحلا خطلو «نيجع ةريمخ اهطلخو ةبوط
 لزي ملف «هريغ رامح هنأ هنظل ؛راهنلا رخآ ىلإ هقتفت ال يوق رامح اذه :هل لوقيف

 كلم ام ينابلت اي :هل تلقف ,بضغف كلذب هبحاص اوملعأف «بورغلا ىلإ هلمعتسي
 لثمف ةريثك عئاقو هلو ؛دجسملا ةرامع يف بيصن هل نوكي نأ تببحأ :لاقف «كلذ ىلع

 ىدعت نإ الإ ؛هعنم يغبني الف ءسوبعلا كحضي هنأل ؛ةيوازلا يف هب سأب ال اذه

 ظ .ةحاص ةين ريغب بدألا يف هللا دودح

 هلك جحلا ةقاس انلامج اولعجا :هباحصأل لاق "”يورسلا دمحم يديس جح املو

 كوتلطع ناطق نفاد «لقخلا نأ جناب رويل لفاشلا يقل« رقاكلا تزامنا يايسوم1)
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 .ةيادحلا بالطل اًدالمو أجلمو ؛ةيالولا يف اًيظع اًدوط ناك.تاماقملا ىلعأ ىلإ لصو فراعو ؛تاماركلا

 دلب نم ناريطلا ريثك «ةمحلا يلاع ناكو .مهبارضأو «لدعلاو ؛يديدحلاو «يوانشلاك ريثك قلن هنع ذخأ

 امبرو .اهريغو «ةبونو «دنهو «مجع :نم ةيبرع ريغ ةئسلأب ملكتيف ًاليل لاحلا هيلع بلغي ناكو .رخآل

 «ةدملا مامت لبق هجرختف «ةولخلا اًريقف لخدأ ابرف .اهكاله ىلع هتردق عم ؛هتجوز نم ىذألاب ىلتبم ناكو

 ةيواز مث «ءارمحلا ةيوازلا نكسف رصم مدقو.ملكتي الف. ؟اًخيش لمعأ ام انأ نالف كل لاق :لوقتو
 حلصي اذه :لاقو فقسلا ىلإ رظنف ؛هدعقم يف هسلجأف «ريمأ هيلع مزعو .تام اببو «يبهاوملا ميهاربإ

 يف عابي هنيعب فقسلا كلذ دجوف ءاّفقس هل يرتشي نم لسرأ اهرمع ايلف ءاهرّمع نكي ملو .انتيوازل
 اذإ دسألاك راص هدي نم تلفتو «لاحلا ريقفلا ىلع بلغ اذإ :لاقو .نآلا اهفقس وهف ءهارتشاف «قوسلا

 دحأ مهنم ينفرع امف ءاَقلأ نيثالث وحن تنقل :لاقو .هبحاصو هدلو ىتح هدجو نم لك رسكي «تلفنا

 الإ هلإ ال :لثم بولقلل ءالج مث ام :لوقيو «ةيلذاشلا بازحأ ةءارق ديرملل هركي ناكو.يوانشلا ريغ

 ؛كتنب ينطعأ :ناطلسلل لوقي راصو «ناطلسلا تنب بطخ لابزك ةيلذاشلا بازحأ ئراقو .هللا

 لاجرلا تاماقم لصو اًديرم انيأر ام :لاقو .هترضح بادآ نم اًئيش فرعي ال وهو ءكسيلج ينلعجاو

 .اذك لعفاو ءاذك انل لعجا مهللا :نولوقي مهو «يلذاشلا ميهاربإ ةعامج ىلع ةرم لخدو .بازحألا ةءارقب

 فيكف «قلخلا ةمدخل حلصي ال وهو «يل لمعاو «يل لعجا :مكدحأ لرقي :لاقو ؛مهماقأو مهرجزف

 ,ورمع عماجب هتولخ يف يوانملا ىيحي خيشلا دنع اًسلاج تنك :لوقي هتعمسو :يوارعشلا لاق ؟قحلاب

 سأر ىلع فقو ؛لبحب مزحتمو ؛ةشيخ هيلع ءاذج نطبلا ريبك دوسأ صخشب اذإو ءلوصألا يف هيلع أرقأ
 انأ :لاق .ال :لاق ؟اهلك اهظفحت له !بتكلا هذه رثكأ ام :لاقو ؛هدنع يتلا بتكلا ىلإ رظنف «خيشلا

 مث .اًديج ًالجر نك :لوقي اهنم فرح لك نأ فرعأ انأ : لاق ؟كلذ فيك :خيشلا لاقف .اهلك اهظفحأ

 «يدلو اي :لاقف «هنطب ريبك نع خيشلا تلأسف .دحأ هدجو امف .هوعبتا :خيشلا لاقف ؛هدجن ملف «ىفتخا

 ىندأ ؛ةقيض اننوطب «يدلو اي انفالخب ءاًدحأ ذخاؤي الف .اهعسول اهيف عيضت ةئيسلا نأ ىلإ ةراشإ هذه

 هللا لتقي ىتح ريقفلا لمكي ال :لاقو.هريغل تافتلا هدنعو خيشب عامتجالا ريقفل يغبني ال :لوقي ناكو

 لفط انأو ركذلا يننقل :يوارعشلا لاق.مهندؤي نيذلا ةملظلا نم هئاضعأ ددعب هباحصأ بيسو هببسب

 .نيروسلا نيب هتيوازب نفدو «ةثاعستو نيثالثو نيتنثا ةنس رصمب تام .ةئثاعستو ةرشع يتنثا ةنس

 .(819) ةيردلا بكاوكلا «(79 /1) ةرئاسلا بكاوكلا ؛(77١ /7) ينارعشلا تاقبط
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 تقو نم اًبيرق الإ لزنملا ىلإ نولصي ال مهنوكل ؛ديدش بعت يف هباحصأ راصف

 نأ خيشلا ةعامج نم ةعامج قفتاف «مهتحارو مهخبطل تقولا عسي الف «ليحرلا

 الف ؛؟برض مهنيب عقوو اولعفف «بكرلا ةمدقم يف رخآ لحم يف لامجلاب اومازي

 عم «راثيإلاو فورعملا كلعف يغبني انإ :لاقو «هيلع مهركش كلذب خيشلا اوربخأ

 ؛كلامج كليي الثل ؛ىلوأ هتمحازمف كنم اًغراف هبلق نوكي نم امأو ؛هلثمب كلباقي نم
 .ىهتنا

 مدع نم :هتعامج هلعفي ام لعفي خبشلا نكي مل ءيش يألو :لئاق لاق نإف

 يف مهريخأتب ررضلا لصح ثيح ؟؛لامجلا ميدقتو بايثلا نم لأس ام لئاسلا ءاطعإ
 يطعي لي ناك دقو «هنم كلذ لثم عوقو ىبأي خيشلا بصنم نإ :باوجلاف ؟ةقاسلا

 ملف :رمع هل لاقف :كاّران اهطبأتي هتيدهب مهدحأ بهذي» :لوقيو «لئاسلل ءاطعلا

 يل هللا ىبأيو «ينولأسي نأ الإ نوبأي ؟منصأ اذامف» :لاقف ؟هللا لوسر اي رانلا مهيطعت

 .ىهتنا «”(لخبلا

 ملف ةالصلا تقو ءاجف «هريغ هدنع نكي ملو هبوث ًالئاس ىطعأ ِكِلَي هنأ درو دقو

 اسوس الو كِقنع لإ ةلوُلْعَم كدي لحجب الو 3و :هيلع ىلاعت هللا لزنأف ؟جورخلا ىلع ردقي
 داز ام الإ يطعي ال راص مويلا كلذ نمف (؟9 :ءارسإلا) © اًيوُست اًمونَم َدعْفَتَف سلا ل

 «ةيوازلا يف مكعم حزمي نم اوعنمت الو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف لَو هترورض نع

 لاق لب ؛ةيلكلاب بدألا جايس نم جرخ نإ الإ ةيوطتلاو سوبعلا دح نع مكجرخيو
 - هنع ءاهفسلا هفاسي نم هلوح نوكي نأ ريبكلا ملاعلل يغبني :## يعفاشلا مامإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحللاو - ىهتنا

 .هوحلب (77 /1) لوصألا رداون يف يذمرتلا هاور )١(
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 ةقرس يف نيرواجملا نم دحأ ةنايخ ىلع اوعلطا اذإ ءارقفلاو خيشلل يغبنيو

 ةموادمب هرمأ ىلع خيشلا عم اوقفتي نأ :هجارخإ اودارأو «ًالثم مهمئامعو سانلا لاعن

 وه نوكيل ؛اهلعف ىلع ردقي الو هيلع قشت يتلا ةمدخلاو «جئاوحلا لمع وأ «ركذلا

 ال هنإف ؛يمارح اي اندنع نم جرخأ :هل ةعاجلاو خيشلا هلوق ريغ نم هسفنب جراخلا

 نم سيل كلذ نإف «هانجرخأ مث هانكسم اذإ ام فالخب لوق تكاس ىلإ بسني

 .ءارقفلا قالخأ

 ناكف «ريقفلا باب ىلع ةولخلا يف هتعضو تنك صخش عم كلذب انأ تلعف دق

 هعيبي مث ؛هيفخيو هلعن ذخأي رجات وأ هيقف وأ حالف وأ يدنج نم يرايزل لخد نم لك

 «هنارخإ نع كلذ تيفخأف ؛نوخي هنأ ريقفلا كلذ يف قطنن ال انكو «ةدمب كلذ دعب

 ملف كبر ركذاو ءركذلا ىدع ام لك كرتاف يدنع رواجم تنك نإ :مهل لوقأ ترصو

 نم هيلعو انيلع بوتي هللاف ؛هنم انحرتساف رهزألا عماجلا ىلإ بهذف «كلذ ىلع ردقي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ ريغ

 نإ الإ رباكألاو ءاملعلا عم ةالولا لفاحم نم لفحم يف رضحي الأ :خيشلل يغبنيو

 نإف ؛هلجأل هئاكم نم رخأتلاو «مهنم لخاد لكل مايقلاو «ةظقيلا هسفن نم ملعي ناك

 ؛سانلا روضح تقو ريغ يف هروضح لقعلا نمف «كلذ لثمل ةظقيلا هسفن نم ملعي مل

 هل مايقلا هركي ناك ابر هنأل ؛ةالولا نم هدنع ىلإ روضحلا ىلإ هاعد نم رمأل ًالاثتما

 «ءكلذ نم سكعب هلاح ناك وأ «ريدكت هيلع لخدي نأ ةفاخم ؛مهدحأل مقي ملف

 كلذ يل عقو اك ؛ءاللعلا راقتحا ىلإو «ربكتلا ىلإ هوبسنو ةمايقلا خيشلا ىلع تماقف

 ةعقاولا كلت نمف «يلع اشابلا مايأو ردنكسإ اشابلا مايأ رصم ءاملع نم صخش عم

 ءاملعلا نم نورضحي نيذلا عم يمسا بتك اشابلا نأ عقو نإو ءلفحم ترضح ام
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 ينم عقي مل نإو «سانلا روضح تقو ريغ يف رضحأو روضحلا يف هنذأتسأ ؛ءارقفلاو

 اًنالف ريقفلا نإف...دعبو :اشابلل لوق تلسرأو ءروضحلا لحم ىلإ تبهذ ناذئتسا

 ةردابملاو ءانتعالا هجو ىلع مكرمأل ًالاثتما ؛سانلا لبق ينالفلا لحملا ىلإ رضح

 .كلذب ينم ىضريف ؛مكتراشإ ةفلاخم كلذب دصقأ ملو ؛مكرمأل اًيظعت

 وه اهنإ ؟ءاملعلا عم روضحلا نم هعانتما نوكي نأ :ريقفلل يغبني هنأ ملعف

 .اضيأ

  اذإ هب اوثال الإو اًظقي نوكي نأ :ءاملعلا عم روضحلا بلط ريقف لكل يغبنيف

 مايقلا تكرت امنإ :لاق اذإ بلقلاب وأ ناسللاب هوبذك ابرو ؛مهنم دحأ لوخدل كرحتي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ربكتلا ىلع الإ هنولمحي نوداكي ال مهغإف ؛هيف لاقي

 نيشارفلاو نينذؤملا نم رئاعشلا بابرأ ظعو ىلع ربصي نأ :خيشلل يغبنيو
 دعأ ام اورظنبو «ةرخآلا رادلا ىلإ مهرصبب اوقرخي مل اومادام ؛مهيلع هحور مهريغو

 ىلإ سانلا اوعديو «هتيب مدخي نمل ىلاعت هللا دعأ ام اورظنيو «هتيب مدخي نمل ىلاعت هللا

 رادلا ىلإ مهرصبب اوقرخ اذإف ؛مهبر يدي نيب مهفوقو عضاوم فظنبو «مهبر ةرضح

 .كلذ يف مهبيغرتو مهظعو نم خيشلا حيرتسي كانهف ةرخآلا

 اهب عابسألا أرقو ؛ةيوازلا فئاظو بابرأ نم ةعامج ىلع للاعت هللا ّنم دقو

 هتيب مدخي نمل ّدعأ امو «ىلاعت هللا باوث اوأرو «ةرخآلا رادلا ىلإ مهرصبب اوقرخف

 نودبعي مهنأب بيرق نع مهيلع نمي نأ ىلاعت هللا لضف نم مهل وجرأو «همالك أرقيو
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 ةرخآلاو ايندلا تناك ول لب ؛ةدابعلا كلتب مهيلع ىلاعت هلل لضفلا نوريو «ىلاعت هللا

 كلذ ناك ةرم رمعلا يف ةظحل- ىلاعت هللا يدي نيب فوقولا ريظن يف اهدبو «دبعلا دي يف
 م

 .اليلق

 لعف ىلع ههبني نم نع ىنغتساو ؛ةرخآلا رادلا ىلإ هرصبب قرخ هتملع نممو
 دمحم خيشلاو «يواشنملا دمحأ خيشلاو «مالسلا دبع خيشلا يمع دلو :ريخلا

 خيشلاو «نذؤملا يسرسلا يلع خيشلاو ءيطسبدنسلا نيدلا رصان خيشلاو ؛يديعصلا

 «يتوهبلا يلع خيشلاو «خابطلا ليعامسإ خيشلاو «ريقش يلع خيشلاو ءيرضخلا دمحم

 رادلاو كو هللا ركذيو ليللا يف دجهتي موقي نم عيمجو «يريحبلا دمحأ خيشلاو

 نأ ىلاعت هللا لأسأف «ليللا يف ماق ام ةرخآلا رادلاو َكْبَق هللا بح الول هنإف «ةرخآلا

 - مهيلع ٌّنم اب نيرواجملا ةيقب ىلع نمي نأو «تاملا ىلإ كلذ مهيلع ميدي
 تاجردلا ليصحت ىلإ مكلاب اوقلأو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف -نيمآ...نيمآ

 بر هلل دمحلاو «رادلا كلتل دوزتلل الإ رادلا هذه متلخد ام مكنإف ؛ةيورخألا

 .نيملاعلا

 حبصلا ةالص دعب أرقي يذلا درولا اوققحي نأ :ةيوازلا ءاربكو خبشلل يغبنيو

 نم اًفوخ درولا نورضحي نيذلا لافطألاب ًةمحر ؛رصمب لينلا رسك وأ لمحملا موي

 بلق داكي الو «جرفلا ىلإ ةرظان يهو حبصت مهبولق نإف «ريخلا نم مهبولق ريفنت
 لافطأ بولق اووادو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛درولا ةءارق ىلع عمتجي مهدحأ

 .درولا كلذ ةءارق نم مهأ وه اهب وأ ؛مهنيد تابجاوب اولخأ الإو ةيوازلا

 كلسب ةخيشملل سلجي هنأ ىلع هكلا# صاوخلا اًيلع يديس صخش رواش دقو
 «معن :لاقف «سلجت ال وأ سلجا مث لاقملا اذه مهفا :خيشلا هل لاقف ءرصم يف سانلا
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 لافطألا بولق تدرش دقو «رصعلا دعب سيمخلا موي بتكملا هيقفلا حتف اذإ :هل لاقف

 تراص سانلا بولق نإف «بولق الب مهماسجأ سبحمي «ةدئاف يأف فارصنالل

 ديري نم مكح وأ «لافطألا ءالؤه طبض ديري نم مكحك ؛لافطألا ءالؤه بولقك

 ريمأ نأ ولو «ءاوس دح ىلع مهناطوأ اوأرو جحلا رفس نم اوعجر اذإ جاجحلا ريطقت
 وه امنإ تادابعلا ةرمث نأ ملعف ؛مهيلع اًياذع كلذ اوأر مهيلع اًرهق مهرطق جاحلا

 نيب قرف الف ؛برلا دوهش نع بلقلا باغ اذإو «ريغ ال ىلاعت هللا عم بلقلا روضح

 ةكئالملل لوقي ىلاعت هللا نإ :ةيحلإلا بتكلا ضعب يفو «ةداعلا نيبو ةدابعلا كلت

 -ىهتنا-« لمعلا لاح هبلق ناك نيأ اوبتكاو نالف يدبع لمع اوبتكا :نيبتاكلا ماركلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيذلا لافطألا رمأ يف خيشلا لوق ىلإ اوعجري نأ :ةيوازلا ءاهقف عيمجل يغبنيو

 نأ هيقفلل يغبني الف ,ءاوس لفط نم خيشلا سرفت اذإف «ملعلاو نآرقلا مهنوملعي

 «خيشلا لوق ىلإ عجري لب «كلذ وحنو هل هتمدخ لجأل وأ «ةسيمخ لجأل ؛هلوق لمي

 «برجيلف ءاهقفلا نم كش نمو «هيف ريخ ال هنإف ؛هعم بعتلا ةدش نم هسفن حيريو

 يف امإو ايندلا يف امإ ءوس لفطلا كلذ هتهج نم هل لصحي نأ دب ال هيقفلا كلذ نإف

 ملعلاو نآرقلا كرتي وأ «هملعم ىلع طحي ريصيو «رخآ هعنم ىلإ لقتنيف ةرخآلا

 يعديو ءاشّرلا لكأيو لطابلاب مكحي اًيضاق لمعي وأ ءاًفرتحم لمعيو «ًةلمج امهاسنيو
 لفطلا ماد امو «رانلا مهب رعسي نم لوأ نم مههوك عم «نيح اصلا نم هنأ كلذ عم

 ؛ىلاعت هللا ىلع مكرجأو «عوجلاب هوبدأف بدألا يعاريو .هل مكرجه نم فاخي
 لاق وأ ءءوس ريغص يف سرفت اذإ مكخيشل اوعمساو «ءاهقفلا اهيأ كلذ اوملعاف

 هللا هعلطأ نإ الإ كلذ كل لوقي ال هنإف ؛دلولا اذه يف كسفن بعتت ال :مكدحأل

 ظ .لفطلا كلذ رمأ ةبقاع ىلع ىلاعت
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 راشأ هانيأر مف ءيرمغلا عماجب مامإلا"نيدلا نيمأ خيشلا انخيش انبرج دقو

 ريخ ىلإ راشأ الو ؛هنم ءوسلا كلذ عوقو نم دب الو الإ ريغص نم لصحي ءوس ىلإ
 ؛دحأ مهنم حلفأ !ف اًسفن نيثالث وحن تقمو «هنم كلذ عقو الإ ريغص نم لصحي

 .ةيفاعلا هللا لأسن

 يف نيرواجملا بابشلا نم اًدحأ اونكمي الأ ةيوازلا ءاهقفو خيشلل يغبني

 اًموخ ؛ةفطالم نسحو ةسايسب الإ ناطلسلا دنج نم دحأ ههماحف ىلإ جرخي ةيوازلا

 ةالدملا بابشلاب اوعسف «لتق وأ مهضعب حرج امبرو ؛متشو برض مهنيب عقي نأ
 ميعنو تانج نم مهوجرخأو ءاهيف نوفذقي دنلا بكارم ىلإ مهولسرأف «رومألا
 ءمهيف ةعافشلا يف مهخيش رس اوبعتأو «ليلظ لظ يف سولجو «هكاوفو نويعو
 «هنامز فرع نم لقاعلاف ؛ءارقفلا نمأل رعذلا نم ةيوازلا هذه لهأ نأ سانلا عاشأو

 نبحلا ذخأب ةالولا ةعامج نم دحأ بلط اذإو «ةمرح الو ةملك سانلا نيب هل نكي ملو

 اًدباع ناك «يرمغلا عماج مامإ .يرصملا مث «يناردبلا راجنلا نب نيدلا نيمأ يديس وه :يوانملا لاق )١(

 يف أرق اذإ ناكو ءىصحي ال ام ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا بتك نم هطخب بتك ءائدحم اهيقف اًيفوص ءادهاز

 .ةنس نيسمخو اًعبس هيف ثكم «عمالا نم جرخي ال ناكو «سانلا هعامس ىكبأ بارحملا

 هللا همحر نانع نياك-رصم ءايلوأ ناكو «عماجلا حور وه :لوقي هللا همحر يرمغلا خيشلا ناكو

 كلذ عمو «هدي لبقو لزنو الإ ةلودلا لهأ نم دحأ هاري ال ناكو «هتوروزيو هقح نوفرعي -هنارقأو

 نيرشعو عست ةنس تام.اًدبأ حلفي ال ًالجر تقم اذإ ناكو «نرفلا يف هزبخيو هسأر ىلع زبخلا لمحي
 .هللا همحر يربعجلا راوجب ةبرتب نفدو ؛ةثاعستو

 لوسر لاق :لاقف «يرعلاب هنّئمو ينايرسلاب هدنسأ اًثيدح يل ىورف «مونلا يف هتيأر :ينارعشلا اديس لاق

 ..بنجلا يف عجو :لاق ؟جعبلا امو :تلق ««جعبلاب هللا هالتبا ءحبصلا ةالص دعب مونلا نمدأ نم 2:ِلَو هللا

 بكاوكلا )١160/8(( تارذشلا )1//١417(« ينارعشلا تاقبط :رظنا .كلذك هتدجوف «هتبرجو :لاق

 .انقيقحتب (51) ةيردلا بكاوكلاو «(7 )١/ ةرايسلا
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 مهضراعي الو محل هكرتي نأ لقعلا نمف ءدحأ نم هارتشا يذلا نبتلا وأ ميسربلا وأ

 .هيف

 نم اًدحأ مصاخي ريقفل يغبني ال :لوقي هللا يعافرلا نب دمحأ يديس ناك دقو

 لأسأ :لاقف :خيشلا هل اوعديل هدلوب لجر ءاجف ؟مهئايوقأب فيكف نيملسملا ءافعض

 ةحارلا هل تبلط نإ :لاقف «يديس ايال :لاقف «ةمرح الو ةملك كدلول لعجي الأ هللا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو -ىهتنا- كلذب انعم هل عداف

 مايأ يف اهءارقف رثك اذإ ةأضيملا ءاّلُم اودعاسي نأ :ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبنيو

 نيموي لك محل ةأضيملا المي نآب هنوبلاطي الو «مهيخأب اًقفر اهءام حزنو .فيصلا

 اودعاسو «نيرواجملا اهيأ كلذ اوملعاف «هيلع ةقشملا نم كلذ يف امل ؛ًالثم ثلاثلاو

 مكدحأ ريصيف ,مكناسل نم اًفوخ مكتراهط ءام مكل ألم ابرف الإو ؛ةأضيملا مداخ

 .بوصغملاك ءاب ًاضوتي
 انكردأ دقو ءبوصغلملا ءاملا نم ةراهطلاب ةالصلا ةحص ةمئألا ضعب عنم دقو

 نوكي ناكم يأ يف ةوكرلا وأ «قيربإلاو «لبحلا قرافي ال مهدحأو نيضاملا ءارقفلا

 .هليصحت يف دحأ فلكت ام نم ةراهطلا ىلإ جاتحي الو .هسفنل الميل ؛هيف

 مأ ةسردم يف نحنو «دنهلا دالب ءارقف نم انتيوازل الخد نيريقف نأ :عقو امو

 اجرخو ءاهنم ةراهطلا نم اعنتما رثبلا نم صخش اهؤلمي اهتأضيم ايأر |ملف «دنوخ
 يف اهقدص ينبجعأف «هنم رهطتلا ريقفل يغبني ال فلكم ءام اذه :الاقو :جيلخلا ىلإ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «قيرطلا

 ؛اهتقو يف ةالصلا ةيدأت ىلع مههلايع هيبنت يف اولهاستي الأ :نيرواجملل يغبنيو

 حرفلا ءاسن يف بلاغلا نإف «ةبيصمب ءازع وأ سرع ىلإ نهادحإ تبهذ نإ اهيسال
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 ءاسن نم ةدحاولا تناك نإ نكلو «ٌةداع ءازعلا وأ حرفلا راد يف نيلصي الأ ءازعلاو

 ةالصلا يلصتل ؛ةرهطتم ءازعلاو حرفلا ىلإ بهذتلف ءاهنيد ىلع فاخت ةنيد نيرواجملا

 نم مظعأ اهتبيصم تناكو ءاهتقو نع جورخلل ةالصلا تضرع الإو ءاهتقو يف

 .تيم هل ثام نم ةبيصم

 «ضايع نب ليضفلاو «يناحلا رشبو ؛يروثلا نايفسك حلاصلا فلسلا ناك دقو

 كلذ نوريو «ةالص هتتاف نم لك نوزعي -مهيلع هللا ناوضر -مهدأ نب ميهاربإو

 يف اولهاستت الو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛هدلو وأ هلام يف باصملا ةيزعت نم دكآ

 موي نهنع نولوتسم مكنإف ءنونج وأ ضيحك يعرش قيرطب الإ ةالصلا مكلايع كرت
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةمايقلا

 علط مث ؛مهدالوأ نم رثكأ هيف اوبعتو ًالفط اوبر اذإ لافطألا ءاهقفل يغبنيو

 كلذل نيحرشنم ءاهقفلا نوكي نأ ةيوازلا نم هجارخإ خيشلا دارأو «ةدساف ةضيب

 لبقتسملا يف هنم اًريخ اوجري وهو «هتيواز نم اًدحأ جرخي ال خيشلا نإف ؛اًنطابو اًرهاظ

 لفطلا راص نإ اميسال «ريخلا نم تمرص دق اهلك هلايع ىأر اذإ هجرخي امنإو ٍ؛اًدبأ

 اذه لثم نإف ءركسلا عضاومو أطخلا تانب نكامأ يف مهعم عمتجيو «قاّيعلا رشاعي

 جرختلف اهيلع كلذ قشو «ةيوازلا يف ةنكاس ةدلاو هل ناك نإو ءاّعطق هنم ؤربتلا بجي

 يه انإو ءاًهيقف نوكي ةيوازلا لخد نم لك ايف ؛فرحلا نم ةفرحب هلغشتو «هعم

 الو لكأ يف عفني ال اًنتنم اًرذم علطي ام هنمو ءاًناويح قلختي ام هنمف ضيبلا لمعك

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هخيش عاطأ نم لقاعلاف ؛هريغ

 لمعتسي ةيوازلا ءارقف نم اًدحأ اونكمي الأ :ةيوازلا ءاربكو خيشلل يغبنيو

 ةداع كلذ هيلإ يدؤي امل كلذو ؛اهتاذ ثيح نم اهلحب ءاملعلا ىتفأ نإو «ةوهقلا برش
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 لامعتسا ىلإ كلذ مهرج امبرو ؛بدألا دعاوق ىلع نوديقتي ال نيذلا اهلهأ ةرشع نم

 هيف ناكل كلذ الإ اطامعتسا يف نكي مل ولو برجيلف كش نمو .ءشيشحلاو شيلا
 داشنإ نم اهيطاعت ةئيه ثيح نم ؛اهبرش ميرحتب ءالعلا ىتفأ دقو «رجزلا يف ةيافك

 بولق ةرفن يخأ اي لمأتو «رمخلا ةبرش لعفي امك براشلل سأكلا ةلوانم لاح رعشلا

 هيفو الإ ءيش نم رفنت ال بولقلا نأ مولعمو ءاملاعتسا نم لوقعلا لهأو ءاملعلا
 ام مكل حصان هللاو ينإف ؛يحصن اوعمساو نيرواجملا اهيأ كلذ اوملعاف ؛ةبير ةحئار

 | مغالبلا عطقو يوادتلل ةوهقلا لاعتسا الإ متيبأ نإو «تنعتم الو شاغ انأ

 بر هلل دمحلاو «ريقاقعلا رئاس نم اهماقم موقي ام مكدقف دعب كلذ نكيلف ؛نومعزي

 .نيملاعلا

 نع اهفقو قاضو ءاهب نورواجملا رثك اذإ ةيوازلا يف لافطألا ءاهقفل يغبنيو
 وأ «ريعش وأ ,حمق ضعبب ةيوازلا اودقفتي نأ لافطألا لهأ نم اوبلطي نأ :مهعيمج

 مهل فرصف ماتيألاو نايمعلا نم لهأ هل سيل نمب رظانلا أدب الإو ءكلذ وحنو ؛نبج
 الو «نيرواجملا نم لهأ هل ناك نم ىلإ هفرص ءيش مهنم لضف نإ مث ؛مهيفكي ام

 صنخيو .لافطألا لهأ هلسري ام مهدحأ ذخأيو «كلذ يف اوضراعي نأ ءاهقفلل يغبني

 لافطألا لهأ رمأ اذإ مث ؛سفن هرشو عمطو فيح كلذ نإف ؛ةيوازلا لهأ نود هب

 لك هل لسريلف لفطلاب مايقلا ىلع اًرداق مهدحأ ناك نإف ؛هوحنو حمقلاب مهداقتفاب

 ؛بدرإف كلذ نود ناك نإو «نيبادرإ هل لسريف اًطسوتم ناك نإو «بدارأ ةئالث ةنس

 قزرلا عستا اذإف «ءارقفلا ةجاح نع اًميض اهفقو ماد ام ةيوازلا خيشل ًةدعاسم

 ىلإ مهقباسيو ءاّئيش اولسرت اودوعت ال لافطألا لهأل :لوقي نأ رظانلل يغبتيف

 هيف نإف هب اولمعاو ءاهقفلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛فقاوللو هل رجألا نوكيل لافطألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مكصالخ

 سرر



 وأ اًماعط مهيلع قرف اذإ بيقنلا بلق اوبعتي الأ :ةيوازلا ءارقف عيمجل يغبني

 قيلت ال سفن ةطاقس كلذ نأل ؛هب أدبي نأ مهنم دحاو لك بلطيف ءابايث مهل لّصف

 ناك نإ اميسال ؛يلبق يخأب أدبا :دحاو لك لوقي نأ بدألا نكل «ءارقفلا ةماهشب

 نإف ؛بطرت نإ الإ لكؤي ال اًحلب وأ ءاثوزم اًخيطب مهيلع هقرفي يذلا رمألا كلذ

 وأ «خيطبلا نم بطعتي ام بسحب مايأ يف لب ءدحاو موي يف هقرفي ردقي ال بيقنلا

 ؛هلعف هلئالد نإف هلصأ كنع باغ اذإ :رئاسلا لثملا يف اولاق دقو ؛حلبلا نم بطرتي

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛هلصأ فرش وأ هلصأ ةسخ ىلع لدت هلاعفأ نإ :يأ

 لبق هيف ناك امم صقنأ يه ةلاح ىلإ هدرت ريقفلا نم عقت ةلز ناك نإف ؛بدألا اومزلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءارقفلا ةبحص

 لينلا مايأ كربلاو راهنألا يف مومحلا نم مهوعنمي نأ :لافطألا ءاهقفل يغبنيو

 مهوصوتلف طرشلا اذهب مومحلا نم مهومتنكم نإ مث ءثدح وأ رح ةجاحلا الإ ًالثم
 بدأب ديقتي ال نمم مهوحنو «عئانصلا لهأو نيرشابملا دالوأ نم اًدحأ اوطئاخي الأ

 امهدحأ ةروع تسمل ابرف ؛ءاملا يف اًضعب مهضعب بوكر نم مهرذحيو «ءارقفلا
 يذلا لفطلا حماس هيقف لكو «بازعلا اهيسال كلذ نم دلوتي ام ىفخي الو ءرخآلا

 اوملعاف ؟نيملسملا نم سيلف سانلا شغ نمو هل شاغ وهف «بدأ ةلق يف هيلع أرقي
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مهنع اولفغت الو مكلافطأ اوبرو «ءاهقفلاا اهيأ كلذ

 «رفاس وأ خيشلا ضرم اذإ ةيوازلا درو اوسكعي الأ :نيرواجملا عيمجل يغبني

 مهخيشل اوضقني ال ىتح كلذو ؛ًالعف دشأ هضرم وأ هتبيغ يف كلذ ىلع نونوكي لب

 يف اهلك مهلاعأ باوث نولعجي يفصرملا يلع يدبس ةعامج ناكو المع مهسفنأل الو

 لوط اهلمعن يتلا انلابعأ عيمج :نولوقيو «مهداروأ ىلع هل ًةازاجم ؛مهخيش فئاحص
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 .اهب انحصن حصن ةملك ىلع انخيش ئفاكت ال انرمع

 «ترفاس وأ تضرم اذإ ةيوازلا داروأب نوموقي ةعامجب لع ىلاعت هللا نم دقو

 دمحم خيشلاو «يوانشلا نيدلا باهش خيشلاو «مالسلا دبع خيشلا يمع دلو مهنم

 نيدلا فرش خيشلاو «يطسبلا يلع خيشلاو «ينونملا يلع خيشلاو ؛يديعصلا

 كلذ اوملعاف ؛اًريخ مهنيد نع هللا مهازجف «ينهفتلا رصنلا وبأ خيشلاو «غئاصلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةلاصألاب مكيلإ هعفن عجري هنإف «هيلع اوملعاو

 نم هنوقفنيو «ءارقفلا حمق نولبرغي نيذلا ءارقفلا دشري نأ :بيقنلل يغبنيو

 ةراهط ىلع مهدحأ نوكي نأ ؛هنوزبخيو .هنوئجعيو «هنونحطيو «رخبلاو نيطلا

 مهريغ وأ نيناجعلا نم اًدحأ بيقنلا ىأر نإو «ءارقفلا توق يف ةكربلا لزنتل ؛ركذو

 ةمدخلل هتيعاد فعضي نيعم بلق لغش وأ ءضرم وأ «لسك هدنع ءارقفلا مادخ نم
 ةسائر ةفيظو ةباقنلا ذختي نم هلعفي |ى ةمدخلا لطعي الو «هناكم ةجاحلا كلت لمع

 «خيشلا هبلطي يذلا يقرتلا نع هفقوتو هماقم صقني كلذ نإف ؛لعفلا نود مالكلاب

 داز املكف «هدعب نم ءارقفلا ىلع ةفيلخ هلعجي نأ ديري نم الإ اًبيقن لمعي ال خيشلا ذإ
 اهيأ كلذ ملعاف ؛ةخوخيشلا ماقم نم برقو «تاماقملا ىوط املك ةمدخلا يف بيقنلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هب لمعاو بيقنلا

 ةمدخ يف ديزي نأ :نيرواجملا نم جيوزتلا يف هل ةطساو خيشلا ناك نمل يغبنيو

 لغتشي نأ رذحيلو «جيوزتلا لبق هيلع ناك امع ةدايز هيلع فوكعلا يف ديزيو «خبشلا

 اهكرتو ءاهنيد ةلقل ريعشلا ةلاخن لكأ قحتست ال ابر يتلا «ةجوزلا كلتب هنع

 ملع ىلع نوكيو كلذ ريغو اهجوز ةمعن اهنارفكو «ةراهطلاب اهلهاستو «ةالصلا

 «حالفلاو ريخلا نم هيف همهوت امل الإ جيوزتلا يف هدعاس ام خيشلا نأ جوزتملا اذه
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 ةياغلا ىلإ بدألاو ملعلا بتارم يف هيقريل ؛هترضح ىلع فكعي نأ هجيوزت بلطف
 ىلع فوكعلا ىلإ ىقرتيل كخيش ىلع فكعاو «ريقفلا اهيأ كلذ ملعاف ؛هلثمب ةقئاللا

 هدبع ىلإ نسحي ىلاعت قحلا نأ امكف «ةيهلإلا قالخألا ىلع خايشألا نإف ؛كبر ةرضح

 تنساب مُهَكَوكَبَو )8 :ىلاعت لاق خيشلا كلذكف ؛هيلإ عجريو بوتيل يصاعلا

 .(158 :فارعألا) © َنوُعِحَيَب لمَ ِتاَعيَّسلََو

 كلذب عدتري هلعل الإ هرجه ام هنإف .ديرملل خيشلا رجه يف لوقلا كلذكو

 ؛ىذألل لاتحالا ةرثكو «مركو ؛عروو ءِدَهُز :نم تالاكلا بلطيو ؛هصقنل هبنتيو

 بدألا :باب يف «ةيفوصلا دعاوق» باتك يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو ؛كلذ وحنو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هعجارف خيشلا عم

 نيذلا ايندلا ءانبأ نم اًدحأ مهدحأ بحص اذإ نيرواجملا عيمجل يغبنيو

 اًنالف نإ :ايندلا ءانبأل لاقف «مهنع هريفنت يف خيشلا زجعو «ةدابعلا نع مهنولغشي

 قدصي نأ «نتفلا نم كلذ وحنو «سلاجملا يف انوضقنيو انوهركي مكنع يل ركذ
 شغو خيشلا بيذكت هيف نإف ؛كلذ لثم لوقأ ينأ ىلاعت هلل اشاح :لوقي الو خيشلا

 خيشلا نم كلذو «هنع ايندلا ءانبأ ريفنتب ريقفلا عفن كلذب دصق !نإ خيشلا وأ .هسفن

 .نيملسملا نيب نتفلا يمر باب نم ال ةقيقح ريذحتلا باب نم

 دمحم خيشلاب هبلق قلعت امل ؛نابلتلا يلع دلولا عم كلذ لثم تلعف دقو

 سلجو ينقبس يدابعلا دجأ هبلق لخدأ ديرأ |لك ؛هبلق يف اًسلاج راصو يدابعلا
 اًقافن ينملكت امنإو «ينضغبت كنأ كنع ينغلبي دلولا اذه نإ :دابعلل تلقف «هيف

 انعطقي ءيش لك نم هيلعو انيلع بوتي هللاف ؛هبلق هلخدي داع ام هنأب يندعوف ءاّقلمو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛موقلا قيرط نع

-705- 



 ملست ال ةهج نم ةيحضأ مهتءاج اذإ اوردكتي نأ :نيرواجملا ءاربكل يغبتيو

 يغبني اهيف ةهبش ال ًالالح تناك ولو لب ءبرعلا خياشم اهلسري يتلاك ؛ةهبشلا نم
 دحأ لسرأ ام كنيد ةلق الول :مهسوفنل نولوقيو «ردكتلاو ةسوبعلا اورهظي نأ محل

 ردكتأل ينإ هللاو «ةيلكلاب كمسا نوسنيو «ةمهلاب كلذ نيعفدت تنك لب «ةيده كيلإ

 يسفن ىلع ردقأ الو «ةيوازلا ىلإ ةالولا هلسري اب رورسم وهو يلع لخد رواجم نم

 هريخأ يذلا ريخلا ءازج اذه :لاق امبرو ,ردكتم وهو جرخف هتربن ابر لب هل مسبتلا

 نم هللا محرف «هلاح ىلع يلاح سيقيو ؟نالف هنم ردكتي فيك «ءارقفلا عفني هخيشب

 ءيش يف بستني نم نيبو ينيب ةلمج «كلذب ينملعي ملو ةيوازلا تءاج ةيده لك در

 .ةيوازلا ءارقف ىلإ تاهبشلا نم

 هدنع رشابملا ينارصنلا دي ىلع ةيحضأ نيترقب ةريحبلا خيش ىسيع لسرأ الو

 ةيالو يل ناك ولو «بوذأ نأ تدكف كلذب ينرشبي ناحرف وهو بيقنلا يلع لخد

 لكأ نم مكسوفن اوظفحاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛اًريزعت هتبرضل هيلع
 بر هلل دمحلاو َهّنملا نم كلذ يف امل ىراصنلا دي ىلع يتأي ام اميسال ؛تاهبشلا

 .نيملاعلا

 يف ةيوازلا لافطأ دقفتي نأ :ريخلا هل ىلاعت هللا دارأ نم لكو بيقنلل يغبنيو

 نع هزجع ىأر نإو «ريخلا ىلع اونرمتيل اهروضح مدع ىلع مهبتاعيو ركذلا سلاجم

 بيقنلا لهاستي الو ؛ماتخلا دنع هروضحب مهرمأ هرخآ ىلإ ركذلا سلاجم يف روضحلا
 وحنو ةاكزلا ةقرفت وأ ماعطلا ىلع مهل هعمج نم لضفأ هللا ركذ نإف ؛كلذ لثم يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ
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 فسافسب قلختلا كرت ىلإ اهراغص اودشري نأ :ةيوازلا ءاربكل يغبنيو

 هيطعي |ب اضرلاب مهنورمأيو .كلذ وحنو ففعتلا كرتو حبقلاو هرشلا نم قالخألا
 الأو ء«فيصلاو ءاتشلا يف ةوسك وأ «ديعلا يف اً وأ ةهكاف مهيلع قرف اذإ بيقنلا مهل

 عمو «ىلاعت هللا عم بدألا ءوس نم كلذ نأل ؛هل هيطعي ام بيقنلا ىلع مهدحأ دري

 نأ ريقف هنأ يعدي نم ىلع بجاولا ناك لب ؛ناوخإلا عمو «بيقنلا عمو «خيشلا

 نم لضافلاب وأ سيفنلاب هناوخإ رفويو «نوكي ءيش نودأ هيطعي نأ بيقنلا يصوي

 ّدر نم ةبوازلا ءارقف رذحيل :لوقي هتل#ي يرمغلا نسحلا ابأ يديس تعمسو

 ةراقح لجأل يدر سيل :لوقيو ءائيش ةيوازلا ءارقف ىلع بيقنلا قرف اذإ هبيصن
 نيذه نم تددر هجو يأ ىلع اذه لاقيف «يماقملو يل هتاردزال يدر امنإو «كلذ

 ةمهلا يند هنأب كسفن ىلع يدانت كبيصن كدرب كنأكو ؛موللا كيلعف «نيهجولا

 .ىهتنا «حشلاو هرشلا لهأ نم كنأو «لصألا سيسخو

 اورتساو «مكرامعأ ةيقب يف لئاضفلا اوبستكاو «نورواجملا اهبأ كلذ اوملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةعانقلاو ةفعلاو راثيإلاب مكتروع

 نع ةلزعلاب موقلا .قيرط ىلإ اولخد اذإ ةيوازلا ءارقف رمأي نأ :خيشلل يغبني

 امههدحأ لغشي نأ اًفوخ ؛ةرورضل الإ هاخأ مهدحأ سلاجي الو ءاّضعب مهضعب

 ربكأ نم اًضعب مهضعبل ةيوازلا ءارقف ةطلخ نإ :اولاق دقو ءْدْبَو هبر ةدابع نع هبحاص
 ةمالع نم اوفرع نيذلا خويشلاب الإ قيلت ال ةطلخلا ذإ ؛كَك هللا نع عطارقلا

 .ىهتنا «لغاش ىلاعت هللا نع هلغشي ال مهدحأ راصو «مهسوفن

 نم ليمجلا درمألا نكمي نأ :خيشلل يغبني ال هنأ :لوألا بابلا يف مدقتو

- 1708- 



 ثول نمو «هتافآ نم نيرواجملا يمحت ةوق هل نأ هنظ ىلع بلغ نإ الإ ؛هدنع ةرواجملا

 بهذا :هل لوقي نأ لقعلا نمف «ةقاحلا هذه ىلع ةردق هل نكي مل نإ هنأو ؟مهب سانلا

 .ىرخأ ةيواز ىلإ

 الأ :ةيوازلا خيشل يغبنب :لوقي هللا حلصم نب ميلحلا دبع خيشلا تعمسو

 ةدابعلا ىلع مهدحأ ناك ولو ؛هدنع ةرواجملا نم ةليمجلا روصلا باحصأ نكمي

 هنإف ؛لوبقلاب همالك ذخأَي هناوخإل .اًمودخ ناسللا ولح ناك نإ (يسال ؛كسنلاو

 بابشلا جالعب حتمي مهدحأ "[و] .ريغبو «نيرواجملا نم ءافعضلا بولق دسفي

 ةيوازلا خيش سيقيلف «ةيناسفنلا تاوهشلاب طولخم هبح نأ لاحلاو «هتدابع ةرثكو

 انل هترواجم يف ناك نإ مهللا :لوقيو .باشلا اذه رمأ يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتيو هسفن
 اي كلضفب انع هفرصاف هل الو انل ريخ اهيف نكي مل نإو ءاندنع ميقي هلعجاف هلو اًريخ

 .نيمحارلا محرأ

 ىلع باتو ؛مهريغ وأ ةيوازلا ءارقف نم خيشلا دهع ين لخد نم عيمجل يغبنيو

 كلذ يف لهاستي الو «بنذ يف عقو الك ركذلا نيقلتو «ةبوتلاو دهعلا ددجي نأ :هيدي

 ةبوتلاب هتفرعم مدعو «هبلق ىلع بونذلا مكارتب ؛هبلق تومب هخيشو هسفن شغيف

 ناك يذلا هبلق ايحأ دقف «نقلتو اًيناث باتو دهعلا ددج اذإف ؛اهريغ نم حوصنلا

 رومألا هذه دحأ لوصح نم ةيصعملا يف دب ال .رتف وأ فعض وأ ةيصعملا كلتب تام

 ؛ءارقفلا نم ريثك هب لخي بدألا اذهو ءعرشلا يف هرغصو بنذلا ربك بسحب

 هبلق يف اهرذب هخيش ناك يتلا ةبحملا نأل ؛ريثك ريخ هتوفيف دهعلا ددجي نأ يحتتسيف

 هيأ اًيِمج هللا لِ أويوتو 9 :ىلاعت لاق ءاًريخ تبنت تيقب امو ءتسوستو تفلت دق

 .ةخسنلا نم تطقس اهلعلو ؛قايسلا اهاضتقا ةدايز )١(
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 ةصالخملا ةبوتلا دوجو ىلع حالفلا قلعف ١( :رونلا) © تميت يكلَعَل ترتسم
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءميحر روفغ هللاو

 لك ىلع ىلاعت هللا يمسيو «ةيوازلا حمق لق اذإ زبخلا رغصي نأ :بيقنلل يغبنيو

 «قزرلا يف ةكربلا لوصحل برج هنإف كلذ ىلإ ءاسنلا دشريو ءصيرقتلا لاح فيغر

 ماكحألاو لاح لك ىلع فيغر وه ذإ ؛ريبكلا فيغرلا ماقم ريغصلا فيغرلا موقيف

 مكل كرابي هللاو رغصأ :لوقت -اهنع هللا يضر- ةشئاع تناكو ءاّبلاغ مسالا عبتت

 .ىهتنا هيف

 ؛ةشيعملا قيض مايأ فيغرلا ريغصت يف خيشلا لع ضارتعالا :دحأل يغبني الو

 نولئاسلا مه ءارقفلا نوكي نأ فورعملا نم لب ءبدألا جايس نع جورخ كلذ نإف

 ميقت تاميقل مدآ نبا بسح «نطب نم اًرش ءاعو يمدآ ألم ام) :ثيدحل كلذ يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هب اولمعاو ءارقفلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛"(هبلص

 ؛برشلاو لكألاب لينلا ءافو موي يف نيرواجملا ىلع عسوي نأ :خيشلل يغبنيو

 يف يشملا نم لافطألا عنمي الو «معنلا رادقمب نيفراعلا دنع مظعأ لب ديعلا مويك هنإف

 .ءارقفلا نم هب قثوي نم ةبحص عم نكل «ءافولا موي جيلخلا

 ريشب هنأل ؛ماعطلاو مهاردلا لينلا نايدانم يطعي نأ :خيشلل يغبني كلذكو

 يدانملا يطعيو «ةنس لك اًرانيد سايقلا يطعي هللا## صاونملا ىلع يديس ناكو «ريخلا

 نبا دمحم يديس ناكو ؛ءافولا موي ةضف فصنو «ةطقنلاب ةراشبلا موي ةضف فصن

 «لحنلا لسعلا رودق مهل جرخيو «ءافولا موي يف ةيبالزلا نيرواجملل لقي نانع

 .هوحنب (18/0) ناهيإلا بعش يف يقهيبلاو ١١1١(( /7) هجام نباو ((016 /5) يذمرتلا هاور )١(
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 :ةينب هيلع اولمعاو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؟حرفو رورس موي مهدنع نوكيو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ةحلاص

 ةبحم ىلع لافطألا مهتأرق يف مهتين اوررحي نأ :ةيوازلاب لافطألا ءاهقفل يغبنيو

 ريخلا لوصح يفو «ىلاعت هللا يف ةبحم ؛لاعت همالكب مهبر مهتاجانمب لافطألل ريخلا

 ءيش ىلإ ةفورصم نآرقلا لافطألا ةءارق يف مهتمه نوكت نأ مهل يغبني الو «نيملسملل

 ءجاجدلاو «دبكلاو «نبللاب ءاهقفلل لافطألا لهأ داقتفاك ؛ايندلا ضارغأ نم

 .اقو «نآرقلا ةلمحب قيلت ال ةءورمو ةمه ةءاند كلذ نإف ؛ًالثم خيطبلاو «نمسلاو

 كلذ ىلع ىلاعت هللا هناعأف «ريخلا ةبحم ىلع هتين ريرحت ىلإ ةيوازلا ءاهقف ضعب تدشرأ

 ؟تايئلا نسح ىلإ ءاهقفلا ةيقب مهلي نأو «تاملا ىلإ هيلع كلذ ماود ىلاعت هللا لأسف

 ضارغألا نم ءيش ىلإ ةليسو ةيورخألا مهلاعأ نوكت نأ يناوخإل هركأ ينإف
 هلل دمحلاو «لامعألا باوث تيأرو ةرخآلا رادلا ىلإ يرصبب تقرخ نيح ؛ةيويندلا

 .نيملاعلا بر

 نآرقلاو ركذلل ؛راهنلاو ليللا يف نيرواجملا هبنيل اًيقن ميقي نأ :خيشلل يغبنيو

 «نيملسملا عيمجو هلوسرو ىلاعت هللا يف هببحي ىتح ؛تاريخلا نم كلذ ريغو ةالصلاو

 بذجت ةيعاد هدنع سيل نيملسملل ريخلا ةبحم الو «ىلاعت هللا ةبحمب ققحتي مل نم نإف

 ناك نمو ؛هركملاك هيلع خيشلا بضغ نم اًفوخ مهنيب انإ «نيمئاقلا نم دحأ هيبنت

 .ظاقيتسالا يف دحأ هعيطي ال ابرف كلذك

 ريخلا بحيو «هلوسرو هللا بحي بيقن لوصح يف دهجلا لك تدهج دقو
 ريخلل كتبحم تاجرد لقأ :هل لوقأ ام اًريثكو «نآلا ىلإ هب رفظأ ملف ؛اًقداص هناوخإل

 اشابلا اهلسرأ سولف ةقرفتل مهظقوت املثم ؛ةيورخألا لامعألل مهظقوت نأ :كناوخإل
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 ىرأف «ركذلا ةقلح يف رظنأ ام اًريثكو «ةيوازلا ءارقف ىلع قرفتل رباكألا نم دحأ وأ

 نيبئاغلا ىلع رودأ نأ نيبو ركذلا ةقلح قرافأ نأ نيب ريحتأف ؛اًبئاغ نيرواجملا فصن

 .هيلع اًمرك مهيلع روديف بيقنلا جرخأ مث ؛مهعمجأ

 الإ ريخ سلاجم نع دحأ باغ ام :لوقيهقل# يفصرلا اًيلع يديس تعمسو
 نيعأ حتف نم خايشألا نم قذاحلاو .هل ريخلاو باوثلا نم كلذ يف ام نع ىمعأ وهو

 ا 0 م درا حلا

 ا أو هيوم ٠ ها قوت تيتا)

 سرر سلا كيم 0 هللا دْعَب ْنِم ِهيِدْبَي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيبلاصلا ىلوتي وهو ؛كاده ىلوتي

 يتلا ةيدهلا نم اًئيش دحأ ذخأ يف اولهاستي الأ :ةيوازلا ءاربكو خيشلل يغبنيو

 هنأل ؛كلذ كرتب ىلوأ خيشلا دلو لب «خيشلا دلو ناك ولو اهتمسق لبق ةيوازلا تلخد

 اًخيش نوكي نأ حلصي ال كلذك ناك نمو ءاهتهارش ةرثكو هسفن ةطاقس ىلع ةمالع

 نم هبحي نمو «هدلاو هل هدصقي ال دض وهو «نامزلا لبقتسم يف ةيوازلا ءارقف ىلع

 رجهلاب هناوخإ ىلع هسفن مدق ريقف لك بدؤي يرمغلا دمحم يديس ناكو «ءارقفلا

 ةمصاخملا باب حتفي كلذو «ةيوازلا يف سفنلا ةهارش باب حتتف نم افوخ ؛خيبوتلاو

 جايس نع جورخ كلذو «هناوخإ نع صصختي نأ دحاو لك بلطيو ءايندلا ىلع

 .ءارقفلا

 رمع يدايس نم ةيوازلا تلخد ةيده نم ةخيطب نمحرلا دبع يدلو ذخأ دقو

 نإ :هل تلقو «نيرواجملا نيب خيبوتلا ةياغ هتخبوف «ةمسقلا لبق ياجلا ريمألا نبا
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 زاوجب ليلد يأف ءرشع ةسمحخ خيطبلاو ءاّسفن نوسمحو ةئام مهلايعو نيرواجملا
 بدألا نم ناكل ؛ةخيطب نيسخو ةئام خيطبلا ناك ول لب ؟كدحو ةخيطب كذخأ

 ددع اوبسحاو «ناوخإلا اهبأ كلذ اوملعاف ؛ةدحاو ةخيطب يف ءارقفلل كتمحازم مدع

 ةرشع لك ةيدحلا هذه لثم يف وهو .ءسوؤرلا ردق ىلع ةيدحلا اومسقو «سوؤرلا

 ايندلا ريثكب كلذ صخي ملو ؛ماكحلا ىلع لدعلا بجوأ ىلاعت هللا نإف ؛ةخيطب يف سفنأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ريثكلاو ليلقلا يف مكحلا ممع لب «هليلق نود

 ةبحمو «ىلاعت هللا ةبحم ماقم ىلإ سلجملا يف دشنملا دشري نأ :خيشلل يغبنيو

 كحمو ءاّروكش الو ًٌءازج هيلع ديري ال ىلاعت هلل هداشنإ نوكي ىتح هيبن حدمو ؛هركذ
 نمت رثكأ هحدم ىلع هركشي الو «مهاردلاب هطقني مل نم بحي نأ :كلذ يف قدصلا

 هدعاسو «يورخألا باوثلا هيلع رفو هركشي ملو هطقني مل نإ كلذو .هركشبو هطقني

 ؛يورخألا هرجأ صقن هركشو هطقن نمو هِي هلوسر عمو ىلاعت هللا عم بدألا ىلع
 يعدم نحتميلف ؛رجألا نم نيديلا رفص ةرخآلا ىلإ بهذف ؛هباوث هل لجعو

 ملعيلف ؛رثكأ هحدمي ملو هطقني مل نم بحي هبلق ىأر نإف .هسفن هحدم يف صالخإلا

 شيطت تازيم يهو ءاّرارم اًريرقت رم اى يئارم وهف الإو ء«صالخإلا يف قداص هنأ

 .رذلا ىلع

 نم ىلع هحدمي ملو «ةبحملا يف هطقني مل نم ميدقت ماقم ىلإ دشنملا لصو اذإ مث

 رمؤي مث ؛اًقلطم كلذ ىلع باوثلا نع ةبيغلا ىلإ كلذ نع جورخلاب رمؤي هحدمو هطقن

 ىري لب ؛لمع ةلباقم يف ال «ىلاعت هللا نم هيلع ةنملو لضفلا باب نم رجألا بلطب

 الثل ؛ىلاعت هللا نم رجألا بلطب هلمع متخي نأب هانرمأ انإو «هيلإو ىلاعت هنم لكلا

 نم هيف ام ىفخي الو «ىلاعت هللا لضفب يل ةجاح ال انأ :لوقي نم ةروص هتروص نوكت

 يرش



 ماودلا ىلع هيلإ رقتفيو هللا لضف ىلإ جاتحم دبعلا نإف ؛كلذ يف هبذك عم بدألا ءوس

 عبتاو ؛دشنملا اهيأ كلذ ملعاف ؟يبر لضفب يل ةجاح ال انأ لوقي فيكف ؛ىبأ مأ ءاش

 ؛كيعس باخ الإو ءاّيضرم كلمع نوكي ىتح ؛هلوسرلو هلل ةبحملا ماقم ليصحت يف
 ,ةيلاعلا تواش كولا

 ركذلا سلجم يف خيشلا نم برقلا ىلع اومحازي نأ :نيرواجملا ءاربكل يغبنيو

 ةرجحلا ميدق ىلع حبقيو «لاتقلا فص يف مهريمأ عم ركسعلا صاوخ لعفي امن

 ؛ءارغإلا خيشلا ىلإ مدقتيو «ةقلحلا ةيشاح ىلإ رخأتي نأ :خيشلا ىلإ هتبسنب يعدملا

 «دعس دحأ ىلع تعقو اذإ يتلا ةرظنلا سلجملا كلذ يف خيشلا ىلاعت هللا ىطعأ ابرو

 .اًيص ىلاعت هللا ةرضح نم دادمإلا هيلع تبصناو

 -رصمب ءارقفلا ةلسلس خيش- "”يمجعلا فسوي خيشلا يديس نأ عقو دقو

 مث ينراوكلا نساحملاوبأ نيدلا لامج فراعلا «يمجعلا رمع نب هللا دبع نب فسوي يديس وه )١(

 دومحم مجنلا نع قيرطلا ذخأو «دهتجاو دجو «ديرجتلا مدق ىلع اهب أشنو «نارو ةدلبب دلو.يرصملا

 .رصم ىلإ لوحتلاب رمأ مث ءامهريغو يرتششلا ردبلاو «يناهفصألا

 ذاعتساو هبتناف «كيلستلل اهب ةماقإلاو ءرصم ىلإ رفسلاب رمأ دقو الإ ةليل تاذ مكان وه انيب كلذو

 اى لعفف ؛كلذك هرمأو «تآ هاتآف «يناثلا هبنج ىلع مانو عجطضا مث ؛نيتعكر لصو رهطتو ءرفغتساو

 ش .ريسملا مزل :لاقف ءاّرارم كلذ رركتو ءًآلوأ لعف

 ىلإ اهيف ضاخف «ةلجد ىطاشب وهو حبصلا رفسأف ءأليل اًروف دلبلا نم جرخو هتعصقو هقلد ذخأو
 مث «قارأف «نبل وه اذإف .هتعصقب فرغو ءانبل هينرأف اًقح يايؤر تناك نإ مهللا :لاقو ةيقاس فاصنأ

 .رصم لخد ىتح ريسلا يف اًدجم راسف -تارم ثالث - نبل وه اذإف ,فرتغاو كلذك لاق

 رثكو «هتيص دعبو «هركذ رهتشا ءاّدج هعابتأ اهب رثكف .اهنم ةلسلسلا عاطقنا دعب رصم يكلسم لوأ وهو
 ؛ةقرخلا سبلو .نو شك نوديرمو عابتأ هلو ؛كيلستلا يف هنامز 1 ناكو :رجح نبا لاق .هوءاقتحمد
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 نم ضاف ام هيلع ضبقي ءارقفلا نم اًدحأ بلطف «ركذلا سلجم نم اًموي جرخ :هلل#

 داقنت اهلك رصم بالك تراصف «ةيوازلا باب ىلع بلك ىلإ رظنف اًدحأ دجي ملف ءددملا
 «بالكلل حئابذلا نوردني سانلا تراصو ءاوفقو فقو نإو ءاوشم ىشم نإف ؛هل

 ؛فسوي يديس كلذ غلبف «ةيقربلا نايك ىلإ اوجرخف ؛رصم عراوش مهيلع تقاضو

 ؛هتقول بالكلا هلكأف ءأسخا :هل لاق هيدي نيب فقو !لف ءبلكلا كلذ ءارو لسرأف

 ؛ريقف ىلع تعقو ةرظنلا كلت نأ ول :لوقيو فسأتي كلذ دعب فسوي يديس ناكو

 ب اولمعاو كلذ اوملعاف ؛هب اوعفتناو داشرإلا يف رصم لهأ عيمج هيلإ داقنال

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 سلجم مهب لاط اذإ ًالثم مهخيش اوقرافي الأ :ةيوازلا ءاربك عيمجل يغبنيو

 ؛سلجملا رخآ يف الإ لزني ال ناك ابر ددملا نأل ؛ًالثم رجفلا ىلإ ءاشعلا نم ركذلا

 اًبقرتم نوكي نأ ريقفلل يغبني :اولاق دقو «سلجملا كلذ لهأ بولق تاتش ةرثكل

 -العو لج- قحلا دونج تاحفن نأل ؛كلذ نع لفغي ال ءارابنو ًاليل ةيهلإلا دادمألل

 .ىهتنا ؛هريغ ىلإ عجرتف ؛اهيلإ راقتفالا نع ًالفاغ هتدجوف «دبع ىلإ تتأ اهبر
 مأ ةيحانب نذؤملا نبا ناك دقو «ةدابعلا نم لمي ال قداصلا ديرملا ناك انه نمو

 ليل نم ةعاس يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا نع ًالفاغ دحأ هاري ال «ريغصلا رحبلاب هللا دبع

 دمحم يديس ناكو «ةنس نيعبرأ وحن ءاشعلا ءوضوب حبصلا ىلص ىتح هرام وأ

 ءامسلا نم لزنت ددم ةرطق كرتي مل ؟نذؤملا نبا نم نوبجعت الأ :لوقي هلل# يورسلا

 .ىهتنا !بيصن اهيف هلو الإ راهن وأ ليل يف

 تامارك :(15 /7) ينارعشلا تاقبط :رظنا «دابعلاو دالبلا هعفن معو ؛داجأف ءكلسو ءركذلا نقلو

 .(585) ةيردلا بكاوكلا «(5 57 /4) ةنماكلا رردلاو ؛(؟ 97 /؟) ءايلوألا
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 ىلع خيشلاو «نانع نب دمحم خيشلا يخياشم نم مدقلا اذه ىلع هتكردأ نممو

 ليللا يف مهرون ناك ؛لدعلا دمحم خيشلاو «يوانشلا دمحم خيشلاو «يتيتبنلا ريرضلا

 اًريثك يوائشلا دمحم يديس ناكو «نوسلاج مهو مهسوؤرب تاقفخ وه !نإ راهنلاو

 علطي ىتح هنم غرفي الف ؛ةليوطلا ءاتشلا يلايل يف ءاشعلا دعب ركذلا سلجم حتفي ام

 ناك ىتح ءرهظلا ىلإ هنم غرفي الف ,حبصلا ةالص دعب يذلا سلجملا حئتفي مث ءرجفلا

 نم مهئايحتسال ؛رهسلا لوط نم ىضرم نوعجري ةرايزلل هنوتأي نيذلا باحصألا
 ةسلاجم اومنغتساو «ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف ؛؟سلاج خيشلاو اوماني نأ خيشلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاولمت الو رادلا هذه يف هركذ يف مكبر

 فارتعالا ماودب ركشلاو دمحلا مئاد مهدحأ نوكي نأ :نيرواجملل يغبنيو

 فرتعم ريغ ناك نإ الإ ةمعن دبع نع لوحي ال ىلاعت هللا نإف ؛هيلع ىلاعت هبر لضفب

 :لاقو «ةشيعملا نم قيض يف ناك اذإ دبعلا اودجوف اوبرج دقو ءاهيف هيلع هللا لضفب

 اوكشيو ريخ يف نوكي نم سكع بيرق نع هيلع ىلاعت هللا عسوي نأ دب الف ريخب انأ

 كلذ اوملعاف ؛بيرق نع قزرلا هيلع قيضي نأ دب ال ىلاعت هللا نإف ؛ديلا قيض نم

 فيرلا دالب نم مكلقن الإ نكي مل ولو «مكيلع مكبر لضف اوركشاو ؛نيرواجملا اهمأ

 نع ًالضف «ةذيذللا معاطملا مكل هماعطإو «ةعيفرلا بايثلا مكل هسابلإو «نئادملا ىلإ

 «ساردلاو داصحلا وأ ثرحلا يف هلهأو لظلا يف هسولجو «ملعلاو نآرقلا مكميلعت

 ىلع مكدحأ دري نأ مكايإو «ةقاشلا لامعألا نم كلذ وحنو ءاهدمو روسجلا فرج وأ

 معنلا ليوحتل اًببس ناك ابر كلذ نإف ؛نيللا زبخلا بلطيو ؛سبايلا زبخلا بيقنلا

 هلسكو.هسفن ةهارشو «هبدأ ةلق :يف لثملا هب خيشلا برض اذإ بيقنلل يغبني

 تقل



 يبلق نم خيشلا ملع الول :لوقيو «كلذب حرفي نأ :هريغ نود ًالثم هلومخو

 ىمح ا هنم ٍينامح ناكلو ؛كلذب لثملا يب برض امل هل ةبحملاو دولا تابثو «صالخإلا

 ذخأ بيقنلا نأ ردق اذإ مث ؛فيلأتلا ماقم يف وه نمت «هتبحص يف دهعلا بيرق ناك نم

 نم بدألا نمف «هل ةقباسلا هتمدخب خيشلا ىلع نمي راصو .هسفن يف خيشلا ىلع

 نم هيدي ىلع هل هللا هلعج ام بيقنلا ىلع ددعي نأ ىلإ خيشلا اوجوحي الأ :نيرواجملا

 هنأ ىلع هنولمحيو «هب نورصاقلا ثولي الئثل ؛كلذ لثم نع خيشلا اوهزني لب «معنلا

 .بيقنلا نأش وه اى ؛سفنلا ظحب هيدي ىلع تءاج يتلا معنلا بيقنلا ىلع ددعت امنإ

 هءاج ام ديرم ىلع نوددعي ال خايشألا خيشلا نأ :ناوخإلا ملع ىلع نوكيو

 ٌليِيرْنإ بي )» :ىلاعت هلوق يف امك ىلاعت هللا قالخأب اًيسأت الإ ؛معنلا نم مهيدي ىلع

 امنإو «ةيناسفنلا ضارغألا نم ءيشل ال 4١( :ةرقبل) © ْركَيْلَع تأ ىلا َىَممي أكد

 ىلع هتءاج يتلا معنلا كلتب هوركذ اذإ ؟مهبيترت لحم ىلإ ديرملا در كلذب نودصقي

 .ىلاعت هللا ةرضح ىلإ عاد لك نأش وه امك اهيسنو «مهيدي

 نظ باخو ءلسكلاو لومخلا يف هب لثما برض نم ردكت اذإ بيقنلا رذحيلو

 يف همامتف «هللاب لاغتشالاو «داروألا سكعي نأ :ةبحملا يف تابثلاو لقعلا هيف خيشلا

 توفي نأ نم نمؤمل يغبني الو ءاهلئاق ىلإ عجرت (نإ داروألا كلت ةعفنم نإف ؛خيشلا

 نم راثكإلا بيقنلا ىلع بجاولا لب «ميقي مل هنأ ول هتاوف يوني الو «ريخلا هسفن ىلع

 «هيلع ىلاعت هللا اضرل اًبالجتسا ؛هنم هخيش ردكت ةدم تاريخا لعفو «نآرقلاو ركذلا

 هاضر وأ بيقثلا كلذ ىلع ىلاعت هللا بضغ ىلع ناونع هاضر وأ خيشلا بضغ نإف

 .هنع
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 رباكأ هيلع قوسي نأ :هيلع خيشلا رطاخ بيطي بلط اذإ بيقنلل يغبنيو

 خيشلا جوحي نأ هل زوجي الو «بدألل اًراهظإو خيشلل ٌةمرح ؛نيرواجملاو باحصألا

 ةناهتساو «خيشلا ماقمب لالجإ كلذ يف نإف ؛ًالثم هسأر ليبقتو «حلصلاب هتأدب ىلإ

 دقف نمو «ةرخآلاو ايندلا لاوحأ نع بلقلا ىمعألا ديرملا هيف عقي امك ؛قيرطلاب
 .هفيرصتو همكح تحت خيشلا نوكي نأ ديري هنإو «ةباينلا ماقم نع لزع دقف كلذ

 ىلع كخيش لمحاو «بيقنلا اهيأ كلذ ملعاف ؛كلذ لبق هسفن ىري ناك ام سكع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ةقاطلا بسح ةنسحلا لماحملا

 نأ :فقولا ىلع ءيش هل ضافو «ةيوازلا فقو ىلع اًرظان ناك اذإ خبشلل يغبني

 وأ ءفقولا ةهج هب بلاطي نأ هل يغبني الو ءرجألا يف فقاولا كراشيو هب حماسي

 نم دودعم كلذ نإف ؛ضباقلا كلذ ىفوتسي ىتح نيقحتسملا كماوج نم اًئيش عطقي

 يذلا هخيش ةهج نم فقولا كلذ ناك نإ اميسال ؛ءارقفلا ةءورمب لخت يتلا رومألا
 وأ «نيدم يديس وأ .دهازلا دمحأ يديس ةذمالتك هددم يف شئاعو «هتيواز يف وه

 يودبلا دمحأ يديس ةفيلخوأ «يلوبتملا ميهاربإ يديس وأ ؛يرمغلا دمحم يديس
 .هخيش عم اكلم هل ىري نأ هل يغبني ال ةفيلخلا نإف ؛مهبارضأو

 دبع خيشلا «مهتفيلخ نم يل نوكشي يودبلا دمحأ يديس ةعامج ينءاج دقو
 نأب هترمأف ,فقولا باسح دعب لاملا نم هل ضاف اهب مهبلاط هنإ ثيح نم ؟؛ديجملا

 .فقولا باسح دعب هل ضاف ام عيمجب فقولا حماسي

 كل انسحأ دقو «لاعلا دبع يديس ةفيلخو دمحأ يديس ةفيلخ تنأ :تلقو

 نإ ؟اًكلم اههعم كل ىرت نأ كل يغبني فيكف ؛اهماقم يف امل ةفيلخ كلعجب
 «كلذ ىلع ءارقفلا هركشف هل ناك اب حماسف .كلذ ىلع امهركشت نأ كيلع بجاولا
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 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هخيش ةيوأز فقو رمأ يف ةفيلخلاو ذيملتلا نكيلف ءاذكهف

 نم هلعف ىلع هدهاع ناك ام رّيغو لدب نم لك نع جرخي نأ :خيشلل يغبنيو

 الل ؛لئاذرلاو يصاعملا نع حراوجلا فكو «ركذلا ةرثكو «بدألاو ملعلا ميلعت

 مهضعب اوءار اذإ مهنإف ؛مهنطاوب يف قيرطلا بح خسري مل نيذلا ةعاسا ةيقب فلتي

 شاشلاو ةبرضملاو ةخوجلا نم ةسيفنلا سبالملا يعاريو «مانيو «برشيو «لكأي

 نأ ىلإ مهسوفن تحمط ؟؛مركلاب ميقم وهو ؛ةيوازلا ماعط نم لكألا كرتو «عيفرلا

 ول هنإف ؛خيشلا كرتيو وه جرخي فوسف ءاذه لثم خيشلا جرخي نأو .كلذ يف هوعبتي

 دادزا هتبحص هبلاط املك «نآلا هلاح سكعب همكح ناكل خيشلا ةبحص يف اًقداص ناك

 دهع نم نرقداصلا ءارقفلا هيلع ىرج اى ؛اهلكأمو اهسبالمو ايندلا يف اًدهز
 . لها ضعت لإ نقلا تاعضأ

 هللا لوسر ةداهشب اًشيع هبيطأو «ةكمب مالغ فرعأ ريمع نب بعصم ناك دقو

 و هللا لوسر ناكو ؛ءشبك دلج هقنع يف جرخي راص دلي هللا لوسر بحص املف

 .ىهتنا «”«نورت ام ىلإ هلوسرو هللا بح هاعد اذه اورظنا» :لوقيو هآراذإ ىكبي

 تفتلي الأ :اندنع سئانكلا نابهر طرش نإ :يل لاق كرطبلاب تعمتجا امك

 لعف بهار لكو «ةلاطب وأ سبلم وأ لكأم نم ايندلا تاوهش نم ءيش ىلإ مهدحأ
 طرش نم نأ ينربخأو «نابهرلا ةيقب فلتي الثل ؛ةسينكلا نم هانجرخأ ركذ امث اًئيش

 امو :هل تلقف «هبحي ىلاعت قحلا نأ دارأ نإ هللا ةودع بدتجي نأ :نابهرلاو ةكراطبلا

 .هأج وأ مانم وأ سبلم وأ لكأم نم ايندلا :لاق ؟هللا ةودع ىه

 )١( «نانجلا ةآرم» يف ىعفايلا هركذ )1/ 7(.
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 الو رانيد ىلع مهدحأ تيبي الأ :مهدنع نابهرلا طرش نم نأ :اًضيأ ربخأو

 انغلب كلذكو :لاق «نابهرلاو ةكراطبلا قيرط نع جرخ كلذ ىلع تاب ىتمو «مهرد

 ؟مكيبن نوفلاخت ءيش يآلف :لاقف «هتفص نم كلذ ناك معن :هل تلقف «مكيبن نع

 :هل تلقف «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاقف ءءاقشلا نم كلذ :هل تلقف

 كلذ الولو معن :لاقف ؟ايندلا تاوهش كرت اذإ هبرب اًسنأ هبلق يف مكدحأ دجي لهف

 ؟ةينابهرلا يف هيلإ نولصي ام ةياغ ام :هل تلقف «ةينابهرلا قحب نابهرلا قو ام سنألا
 بولطم نأ كلذو «سفنلا ركسع ىلع بلقلاو حورلا ركسع بلغي نأ هتياغ :لاقف

 ةدهاشم بلقلا وأ حورلا بولطمو «كلذ ريغو حاكنلاو برشلاو لكألا سفنلا

 يف انم بهارلاف «حورلا ركسعل اًبلاغ سفنلا ركسع ماد |ف -العو لج- برلا
 .كرطبلا مالك ىهتنا .ماودلا ىلع ةبراحم

 ىتح شيعن اننأ نظن انك ام هللاو :لوقي هلل ىفصرملا اًيلع يديس تعمسو

 حال اذإ مث ؟قيرطلا ىلإ اهؤارقف تبسنف ءايندلل ةديصم تراص ءارقفلا اياوز ىرن

 ناكو «هنع هدص نم لك مصاخو ءدسألاك هيلع بثو ايندلا نم اًئيش مهدحأل

 هباجح مدع ىلع هدعاس هنآل ؛ايندلا هنع دص نم لك لضف ركشي نأ هيلع بجاولا

 يف سولفلاب ةءارقلا ىلإ يلايللا ضعب يف ةيوازلا ءارقف جرخ ابرو «هبر ةرضح نع

 - هللا الإ هلإ ال :لوقي دحأ اهيف دجوي ال ةيوازلا ريصت ىتح هروبقلا ىلعو تويبلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف -ىهتنا

 يف مهتمدخو «نيديرملا ةيبرت يف هبعت يف ىلاعت هللا لماعي نأ :خيشلل يغبنيو
 الو ًءازج كلذ ىلع مهنم بلطي الو ءنوسبلي امو نوبرشي امو نولكأي ام ةئيب#

 مهتبسن الولو يي هللا ديبع مبوكل ؛مهل اًماركإ هلك كلذ لعفي لب ءاّروكش
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 قحلا علطاو «كلذ لعف اذإف ؛ةمدخلا كلت مهمدخ ناك ام ىلاعت هللا ىلإ ةيدوبعلاب

 مهتازاجم عوقو ةلعل ؛ءارقفلا مدخي نم امأو ؛ءازج مظعأ هلضفب هازاج هتين ىلع ىلاعت

 وه الو «ءيشب مهل هتمدخ ىلع اولباقُي مل مهنأل ؛هيعس ةبيخ ايف سلاجملا يف ركشلاب هل

 ام نامز يف هنأ :خيشلا يديس ملعيلو «باوثلاو رجألاب هيزاجي ىتح ىلاعت هللا لماع

 يف صلخأ نم لقاعلاب هنوعدي ماقم يف قيقحتلا نازيم ةماقإ نولمتحي هلهأ يقب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛هاوس نمع هب ناعتساو «هلل هتلماعم

 كلذو ؛نزحلا هب قئاللا انإو ؛هدنع نيرواجملا ةرثكب حرفي الأ :خبشلل يغبنيو

 مهل سائلا لاؤس ىلإ هوجوحأ ابرو ءاورثك لك مهحصنو مهتيبرت نع زجعي هنأل
 امم ريخ ىفكو ّلق ام :ي هللا لوسر لاق دقو «ضيرعتلاب ولو امهريغو مدألاو حمقلا

 نامزلا هبحصيو هيلع عمتجي نم بلاغ دجو ةريصبلا نيعب لمأت نمو '”«ىحلأو رثك
 هيلع حتفي نأ مهنم دحاولا ةياغو ءاًحيحص الع الو اًبدأ هنم ديفتسي ال ليوطلا

 ىمعلا نم هيف وه ام نع اًدحأ لتفت ال «خيشلا نم اهفقلتي تاملكب ناسللا ةشقشب

 ؛قيلي ال اب هقح يف ملكت «هباب نع هدرطو اًموي خيشلا هيلع ركنت نإ مث ؛باجحلاو

 نأ دعب رادلا نم مهدلاو اوجرحخأ ةعامج ينيعب انأ تيأر لب ؛هنامز فرع نم لقاعلاف

 سحنلا خيش اي انع جرخا :هل اولاقو ؛هعرزو همئابب مهاطعأو ءمهجوزو مهابر

 دجي ال ؛هعم يتلا زوجعلاب سانلا هوجو ىلع اًرئاد راصف «راد الو لام اندنع كل سيل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «كلذ خيشلا اهءأ ملعاف ؛هيوؤي اًدحأ

 هملعي نأ :اهريغ وأ ةراجتلاب اًبستكم هتعامج نم دحأ ناك اذإ خيشلل يغبنيو

 ((447 /1) (كردتسملا» يف مكاحلاو ١7١(« /4) «هحيحص» يف نابح نباو )0//١191(« دمحأ هاور )١(

 .(01410/ /9/) «بعشلا» يف يقهيبلاو «6ال/ /9) طسوأللا يف يناريطلاو

 - ل[



 مالكلا تطسب دقو «قوسلا خيش 5 مهدحأ ناك نإ اميسال ؛ةراجتلاب ةقلعتملا بادآلا

 ركذن نكلو ,«ىربكلا دوهعلا» باتك رخاوأ يف ةفرتحملا رئاسو راجتلا بادآ ىلع

 :قيفوتلا هللابو لوقتف ءكلذ نم اً اص اًفرط انه ناوخالل

 هتقاط بسح ةلزان قوسلا ىلع لزن اذإ مراغ لوأ نوكي نأ :رجاتلا بادآ نم

 ارجاع ناك اذإ الإ نيك اصلاو ءاملعلاب عفشتيو «لاحلا ريقف انأ :لوقي نأ هل يغبني الو

 كلت نم هوقتعو «نيحلاصلاو ءاملعلا ةعافش ةالولا لبق ابرو ءيعرشلا زجعلا

 .ترج |مى ةمارغلا كلت نم دشأ يه هدحو ةبيصم هيلع تلزنف «ةمارغلا

 ناسللاب ةالولا عمو «نطابلاب هقوس لهأ عم قوسلا خيش نوكي نأ :اهنمو

 هوفلاخف ؛هلاح بسحب دحأ لك ةمارغ رادقم يف قوسلا خيش دهتجا اذإو «طقف

 بسحب مكيف اومكحي ماكحلا عدأو ؛مكنيب نم يدي عفرأ مكروتسد :محل هلوقب
 لك رذحيلو ءمهنع فرصنيو .دهشا.مهللا :لوقي هدي عفر اوراتخا اذإف ؛,مكبونذ

 ؛مهتيناوح رمسي وأ «مهيلع روجلا يف ةقوس لهأ ىلع ةالولا عم نوكي نأ نم رذحلا

 هبراقأو هتبصعو هسفن يمحي نأ اًضيأ رذحيلو «مهنع لزعلا هب قحتسي كلذ نإف

 نم هتبيه بهذي كلذ نأب ؛سانلا ىلع هيلع ناك ام عزويو «ةمارغلا نم مهوحنو

 قوسلا ءارقف نع لمحتي نأ اًعساو هلاح ناك اذإ هل يغبني لب ؛هلدع مدعل بولقلا

 ل ل

 .قلخلا عم ال ىلاعت هللا عم يه امنإ ٌةقيقح ةلماعملا

 ةدئافلا ذخأيو ءاّجورخ مهلوأو قوسلا ًالوخد سانلا رخآ نوكي نأ :اهنمو

 نم طقف هلام سأرب عيبي نأ رذحيلو «ةكربلا بهذي فوخلا نإف ؛سانلا نم ةريسيلا

 حبرلاو سانلاب قافترالل عرش امنإ عيبلا نأل ؟نيدلا هبكري كلذ نإف «ًالصأ ةدئاف ريغ
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 .يرتشملا نم

 لومحم كلذف «ناوخإلا ىلع حبرلا ةءورملا نم سيل :فلسلا ضعب لوق امأو

 .اًدج اًعساو هلام ناك نم كلذ لعفي نم ىلع

 كلذ هلايع توق يفكي ام حبر نإ الإ لئاوألا عم قوسلا نم جرخي الأ :اهنمو

 نينثالاو قوسلا موي يف امهيسال ؛راهنلا رخآ ىلإ هتوناح يف ثكم الإو «مويلا

 :نسجلل]و

 كلذ نم هبلطي ناك ام هيطعيل ؛هريغ وأ هراج ىلع فقو اًنوبز زمغي الأ :اهنم

 كاش وهو يرتشملا ربخي وأ هتافصو للاعت هللاب عيبلا ىلع فلحلا رثكيو ءصخشلا

 .ةكربلل ةقحمم هلك كلذ نأب ةعلسلا كلت يف بيعلا متكي وأ «هيف

 نم هيلع قفشأ نوكي نأ الإ ةميقلاب ًالهاج هآر نم عيب ىقوتي نأ :اهنمو
 «سيسكخل ا يرتشملا راتخاو «سيفنلا بوثلا هل جرخأو «يرتشملا حصن نإف .هيدلاو

 يرتشملل جرخأ اذإ حوصنلا رجاتلا راصف «سانلا يف رثك دق رمألا اذهو كلذ

 بوثلا هل جرخأ اذإف ءاذه نم نسحأ ينطعأ :هل لوقي بيعلا نم ملاسلا بوثلا

 .اًضعب مهضعبل سانلا شغ نم هنوري ام ةرثكل كلذو ؛هب يضر بيعملا

 عيبلا يف فلسلا بادآ قوسلا لهأ نم ميلعتلا لبقي نم خيشلا ملعي نأ :اهنمو

 ريغ نم ءارشلاو عيبلا اهب حصنو «ةكربلا اهب هللا لزني يتلا باحصألاو «ءارشلاو

 مهملعي ءاهقفلا نم دحأ ىلإ مهدشريف ؛مهميلعتل اًغراف خيشلا نكي مل نإو «ميرحت

 .كلذ

 هآر نم لكف «ةردلا هعمو ليلق لك قوسلا لخدي كلف كلام مامإلا ناك دقو

 لالالا



 مث كنيد يف هقفت :هل لوقيو قوسلا نم هميقيو «ةردلاب هبرضي ءارشلاو عيبلا نسحي ال
 رتشاو عب

 موي لكل نإف «ءالبلا مهنع عفدتل موي لك يف ةقدصلاب راجتلا رمأي نأ :اهنم
 موي لك قدصتي هلل# صاوخلا يلع يديس ناكو «ةقدصلا الإ هعفري الف لزني ءالب

 ا ا ا ا ل

 ةيآلا نكت مل نإو 4١( :لافنألا) © ,ةسمخ علي ّنآَد ِءْيَش ني مُسمِيَع اَمَّنَأ اَومَلعأَو )2 :ىلاعت

 .ةمينغلا ىلع سايق وهف 6-0 حبر يف تلزن

 ,مهلاومأ ةاكز نوجرخي راجتلا ماد ام :لوقيهتلثك "رينملا دمحت يديس ثعمسو

 هسفن رجاتلا سيقيلف ءادبأ قح ريغب مهلاومأ ذخأي اًدحأ مهيلع ىلاعت هللا طلسي الف

 ناكو .اًريدق فوصتلا قيرط ىلع اًريرحن اً لاص ناك .يلوبتملا ميهاربإ خيشلا عابتأ دحأ يديس وه )١(

 تامف «ناكملا كلذ يف ةراملا نم اهدلوو ةأرما تشطع هنإ :ليق امل ةفورعملا هتيواز رّمع مث «سيبلبب اًيقم

 نيتسو اًعضب جحو.هتيواز طامس ىلع هقزر كب رياخ فقوو .ءارقفلا هيلع تعمتجاف ءاّسطع دلولا

 غرف اذإف ؛عوفدم قرشملا ةهج نم رصم لهأ نع ءالبلاف «يتيواز يف ةمقللا تماد ام :لوقي ناكو.ةجح

 انأ :لوقيو «رمحأب اًططخ اًئشب سبليو ؛ةرعش هلو ءضيبأ فوص نم هتمارع تناكو .مهاتأ اهنم ماعطلا

 .كسنل الإ هسأر قلحجي الو ءاّردان الإ جحلا قيرط يف بكري الو .يدمحأ

 دمحم خيشلا هيلع ركنأ .هيذؤي نم بطعلا عيرس ناكو.جحلا ةاصع يف فقوملا يف ةفرعب عفشي نمت ناكو

 ةولخ بابب فقوو «هطبإ تحت هتمارع لعجو ؛هسأر فشكف «ءارقفلل ءارمألا تاقدصل هلوبق قارع نب

 دعب تاهف ؛مويلا كلذ ضرمف ف ىفصملل ةاكشف «هيلإ جرخي ملف .رينملا :هل اولوق :لاقو «قارع نيا

 هنإو .«ةضورلا» ظفحي ناك هنإ :لاقيو.لتق الإ دحأل هسأر فشك ام .هتداع هذه تناكو ءاّموي نيرشعلا

 تاه.دموي نم هتيواز ىلإ عجريو «ةيلماكلا مامإ نبا سرد رضحي ةرهاقلا ىلإ هتيواز نم موي لك ٍنأي ناك

 ةرئاسلا بكاوكلا ١7١(. /1) ينارعشلا تاقبط ؛رظنا .هتيوازب نفدو «ةثاعستو نيثالثو ىدحإ ةنس

 .انقيقحتب )6١8( ةيردلا بكاوكلاو «(95 /1)

 باع



 .ىهتنا «ملظتي نأ لبق

 ؛مهريغ نم تامارغلا نزي نم قحأو ىلوأ نوقداصلا ءارقفلا :لوقي ناكو

 كرت يف ىتح هيخأ نع زيمتملا دبعلا هركي ىلاعت هنإف ءمهل ىلاعت قحلا ةهارك نم اًفوخ
 .تامارغلا نزو

 ةرورضل الإ ماكحلا تريب يف اذحأ يكتشي نأ هاخأ مهدحأ عنمي نأ :اهنمو

 نويدملا ىلع ربصلا هنم اوبلط اذإ نيحلاصلاو ءالعلا قايس اولبقي نأو «ةيعرش

 وهف مهقايس لبقي مل نإو «هنع نيدلا نم ءيش طاقسإ وأ «هلاح ردقب هيلع طيسقتلاو

 نأ :قحلا بحاص ملعيلو ؛برج (ى ماكحلا تويب نم هلخد تيب لك يف بولغم
 فلألا ىري نأ هل يغبني يذلا لب «مهتعافش در نع لجي نيحلاصلاو ءاملعلا ماقم

 .نويدلل اهلك اهكرت ول مهقيرط قح يواست ال ليلق رائيد

 مهونجوحي ال مهتداع ةالولا ةعامجو «هترافغ قوسلا يف ريقفلا اوطعي نأ :اهنمو

 ملظلا ةابج يطعي صاوخلا يلع يديس ناك دقو «سانلا نيب مهيف مكحلا راهظإ ىلإ

 يحتسأ :لوقيو «ةرخآلاو ايندلا يف كلذ نم مهتمذ ئربي مث «لاؤس ريغ نم مهتداع

 عيبي نم جاتحيف ةلمجلابو ؛هديبع نم دحأ ىلع ةمايقلا موي اًمح يل ىرأ نأ هللا نم

 ىلع وأ ءاهلك بهاذملا هيلع قفتي |ب عيبيل ؛بهاذملا ءاملع لاوقأ ةفرعم ىلإ يرتشيو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هبسكم يف عروتلا دارأ نإ هتحص ىري بهذم





 [مهنيب ىخآ نم ركذو هباحصأ نيب ينارعشلا خيشلا ةاخاؤم يف ةمتاخلا]

 نيب يخاؤي نأ :خيشلل يغبني هنأ ملعا :ةبطخلا يف اهركذب دوعوملا ةمئاخلا

 اًبلط هباحصأ نيب يخاؤي ناك عي هنأ تبث دقف هِي هللا لوسرب ًءادتقا ؛مهلك هناوخإ

 مدعو نيدلا ءايحإ ىلع ادعاستيو ءادضاعتيل ضعب ىلع مهضعب بولق فيلأتل

 .ةماعلا مالسإلا ةوخإ ىلع ةدئاز ةوخإ هذهو «هفعض

 -يعافرلا نب دمحأ يديسو «ليجلا رداقلا دبع خيشلا "[يديس] ينءاج دقو

 «ةثاعستو نيتسو عبس ةنس مرحملا نيرشع ثلاث ةعمج ا ةليل ْق -|هنع هللا يضر

 عراشلل ًالاثتما ؛مهنيب تيخآف «ةعاطو اًممس :تلقف ؛كباحصأ نيب خنآ :يل الاقو

 «مانملا يف مهنم تاعامج ةليللا كلت ىأرف -امههنع هللا يضر- نيخيشلا نيذه رمألو

 ىتح .هعلطيو ضعب ديب ذخأي مهضعب راصف «لحو نيط يف اولزن مهلك ةعامجلا نأك
 ةاخاوملا كلت نأ ىلع ةمالع هيف نأل ؛كلذ ىلع ىلاعت هللا تدمحف «مهلك اوعلط
50 . 

 [هللا يف خيشلا مهاخآ نمم ةلمج ركذ]

 ؛باتكلا اذه يف اوخاؤي نيذلا ءاسأ نم ةحلاص ةلمج ناوخإلل ركذنلو

 :قيفوتلا هللابو لوقنف ؛مهايإو وه يخاؤي نم اًدحأ ٌدحأ ىسن اذإ كلذ ىلإ اوعجريل

 مامإ- عماج خيشلا دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا ةليللا كلت مهنيب تيخأ نم

 رضح نم يباحصأ عيمج نيبو هنيب تيخآ -يعفاشلا ةليوز بابب ةيديؤملا ةسردملا

 .ةاخاؤملا دنتسم يف مهطوطخ مهلك اوعضوو «باغ نمو مهنم

 .(1؟ ١ ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» نم ةدايزلا )١(

 ملال -



 نيبو «نمحررلا دبع خيشلا نيبو هنيب تيخآ داقولا"ينانعلا دمحم خيشلا :مهنمو

 خيشلاو «يديعصلا دمحم خيشلاو «يمرسلا يلع خيشلاو «يطسبدنسلا نيدلا رصان

 .”خابطلا ليعامسإ خيشلاو «يريحبلا دمحأ خيشلاو «يتوهبلا يلع

 نيبو «نمحرلا دبع دلولا نيبو هنيب تيخآ "يموحرملا يلع خيشلا :مهنمو

 خيشلاو «يسرسلا يلع خيشلاو -معلا دلو- مالسلا دبع خيشلاو «يتلقلا دمحأ خيشلا

 خيشلاو «نابلتلا ىلع خيشلاو ءيطسبدنسلا نيدلا رصان خيشلاو «يواشنملا دمحأ

 ,"يرازعلا دمحأو «ينهفتلا رصنلا يبأو «يفونملا يلع جاحلاو ,يدمحألا تاكرب

 دمحأ خيشلاو «”ينيبيشلا دمحأو «قوهبلا يلعو «”غئاصلا رداقلا دبع [خيشلا]و

 - نمحرلا دبع خيشلاو «يبيعشلا دمحأ خيشلاو «يكبسلا دمحم خيشلاو ؛يريحبلا

 ,”يرجنسلا ريرضلا يلع [خيشلا]و «يواسرتلا دمحم خيشلاو -ةيوازلاب بيقتنلا

 يف ركاذلا -روصنم خيشلاو «يسرسلا ليعامسإ خيشلاو «خابطلا ليعامسإ خيشلاو
 «ريقش يلع خيشلاو ءريرضلا ينغلا دبع خيشلاو -نذؤملا- ركب يبأ خيشلاو -ةنذكملا

 «ريمألا نب نيدلا فرش خيشلاو «بوذجملا يبنلا دبع خيشلاو ءزعم فيرشلاو

 «قفوملا نب دمحم يديسو «بيطخلا نيدلا فرش يديسو «دمحم يديس هيخأو

 .[يناتكلا] (17 ١ ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف )١(

 .(غابصلا) :لصألا ينو 55١(( ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يف اذكه )١(

 .(يموحرملا) ((١1١71ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يفو لصألا يف اذكه )١(

 .يراذعلا :(١7؟١ص) «يئابرلا بطقلا بقانم» يف (4)

 .[عناصلا] ١١١( ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف (5)

 .[ينيبشلا] ١5١١( ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف ()

 .[يجرجنسلا] 75١١( ص) «يابرلا بطقلا بقانم» يف (0)
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 [خيشلا]و «نيزملا دمحمو ءيرضخلا دمحم خيشلاو - مامإلا -”يبرغملا دمحم خيشلاو

 .غئاصلا نيدلا فرش [خيشلا]و «كامسلا دمحم

 «مالسلا دبع خيشلا نيبو هئيب تيخآ ينهفتلا ءاقبلا بأ حلاصلا خيشلا :مهنمو

 دمحأ خيشلاو «نمحرلا دبع دلولاو «خابطلا ليعامسإ خيشلاو «يواشنملا دمحأ خيشلاو

 ناثع خيشلاو ءيخوطلا نيدلا فرش خيشلاو «يتوهبلا يلع خيشلاو «يريحبلا

 .ركاّذلا روصنم خيشلاو «بيقنلا نمحر لا دبع خيشلاو ؛يديعصلا

 خيشلاو اّبحلا نسح خيشلا نيبو هنيب تيخآ ينيبشلا دمحأ خيشلا :مهنمو

 «يسرسلا يلع خيشلاو «يبيعشلا دمحأ خيشلاو «مالسلا دبع خيشلاو «ريقش يلع

 «ريرضلا ةتاحش خيشلاو «ريرضلا يبنلا دبع خيشلاو ؛يراجنلا نيدلا رون خيشلاو

 نب دمحمو «ركسلا خبطم يف ينابقلا دمحمو «نيزملا دمحمو «يواشنملا نيدلا رصانو

 «يبصقلا دمحم يديسو «يوالزنملا فسوي خيشلاو ءيمسقملا دمحأ خيشلاو «كامسلا

 دمحمو «يكبسلا دمحم خيشلاو «يتوهبلا نيدلا فرشو «يطسبدنسلا ةمالس خيشلاو

 .يدنشتلقلا

 دمحم خيشلاو «يبرغملا دمحم خيشلاو «يودبلا يلع خيشلا نيب تيخآو

 خيشلاو «يمرسلا يلع خيشلاو -معلا دلو- مالسلا دبع خيشلاو «يديعصلا

 ليعاسإ خيشلاو «نيدلا "نيز هيخأو .يواشنملا دمحأ خيشلاو «يسرسلا ليعامسإ
 «بيقنلا نمحر لا دبع خيشلاو «ينابلتلا ىلع خيشلاو «"”ينابتلا دمحم خيشلاو «خابطلا

 .[ يلزغملا] ١ 35١( ص) !«ينابرلا بطقلا بقانم) يف )١(

 .[ناتكلا] (١5١؟ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف (1)

 .[رصان] (17؟ ؟ص) ؛ينابرلا بطقلا بقانما يف (©)
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 يلعو «يتوهبلا يلع خيشلاو .يريحبلا دمحأ خيشلاو هراّبحلا نسح خيشلاو

 دمحم .خيشلاو «يبلحلا نيدلا باهش خيشلاو «يبيعشلا دمحأ خيشلاو «يوارعشلا

 خيشلاو ءرضخ هيخأو «يواهقلا مالس خيشلاو «يدنشقلقلا رضخو «يروهجألا

 «ريصبلا رمعو ءريصبلا ةتاحشو «ريصبلا يبنلا دبع خيشلاو «يوالزنملا دمحم

 «يجنسلا دمحمو «يرذنملا ”رمعو ءركب يبأ خيشلا هيحأو -نذؤملا- رمع خبشلاو

 «يتجرهسلا نسحو «يديدانصلا نمحرلا دبعو .فيرشلا يلعو «"”ينوشلبلا دمحمو

 «يجيلمدلا دمحمو «يدودسألا دمحأو «يفيوسلا دمحأو «يطسبلا يلع خيشلاو

 رماعو «ريصبلا دمحمو «ريرضلا دمحأو «ريرضلا هللا دبعو ءيديعصلا نامثع خيشلاو

 .يرذنملا دمحمو ءيرضخلاو «يتلقلا دمحأ خيشلاو «ريقش يلع خيشلاو ريصبلا

 خيشلاو «يتوهبلا يلع خيشلا نيبو ينومجلدلا ”دلاخ نب دمحم نيب تيخآو

 يلعو «يواشنملا نيدلا رصانو «يريسملا فسويو «ريصبلا ةتاحشو «يبنلا دبع

 .يوارعشلا

 دلولا نيبو ؛يرداقلا معنملا دبع يضاقلا نب ”نيدلا دعس دلولا نيب تيخآو

 دمحأ خيشلاو «يواشنملا دمحأ خيشلاو «يديعصلا دمحم خيشلاو «نمحرلا دبع

 يبنلا دبع خيشلاو «يراجنلا نيدلا رون خيشلاو «ريقش يلع خيشلاو «يريحبلا

 .ريغصلا قفوملا نب دمحم يديسو «بيبطخلا نيدلا ملع يديسو «ريرضلا

 .[رماع] (177ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف )١(
 .[يموشلبلا] (17؟7”ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف (1)
 .[يبحم] (517ص) «ينابرلا بطقلا بقانمل يف (3)

 .[يكمزرلا] ةدايزب (117”ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يف (4)
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 خيشلاو «”يراجنلا نيدلا رون خيشلا نيبو «ريقش يلع خيشلا نيب تيخآو

 خيشلاو -معلا دلو- مالسلا دبع خيشلاو ؛«يمرسلا يلع خيشلاو ؛يواشنملا دمحأ

 دمحأ خيشلاو «يجبلملا نيدلا رون خيشلاو ,يطسبلا يلع خيشلاو ءيرضخلا دمحم

 ميهاربإ خيشلاو «بيقنلا نمحرلا دبع خيشلاو «يبيعشلا دمحأ خيشلاو «يريحبلا

 نب دمحأ يديسو «يلوبتملا نيدلا جارس خيشلاو «ينيبشلا دمحأ خيشلاو «ينيبشلا

 خيشلاو «ينابقلا دمحم يديسو ؛يركسلا نيدلا لالج يديسو «يرمغلا دوسألا

 «يوارعشلا يلعو «ريصبلا ةتاحشو «ريرضلا يبنلا دبع خيشلاو «راّبحلا نسح

 «يكبسلا دمحم خيشلاو «يواشنملا نيدلا رصانو «يطسبدنسلا نيدلا رصان خيشلاو

 فرش خيشلاو «ينانكلا دمحأ خيشلاو «ريرضلا "يرجنسلاو «نذؤملا ركب بأ خيشلاو

 ركب يبأ خيشلاو «ينلقلا دمحأ خيشلاو «يجيلملا نيدلا حالص خيشلاو «يتابقثلا نيدلا

 مامإ عماج خيشلاو «يبصقلا دمحم يديسو «يمسقملا دمحأ خيشلاو «يطوطشدلا

 .يرداقلا نيدلا دعس يديسو «نيزملا دمحم يديسو «يعفاشلا ةيديؤملا

 دمحأ خيشلاو «مالسلا دبع خيشلا نيبو يتوهبلا يلع خيشلا نيب تيخآو

 «بيقثلا ليعاسإ خيشلاو «يثونملا يلع جاحلاو ؛يمرسلا يلع خيشلاو «يبيعشلا

 خبشلاو «يواسرتلا دمحم خيشلاو «ينانكلا دمحم خيشلاو «يبيعشلا دمحأ خيشلاو

 ةمالس خيشلاو «يريحبلا دمحأ خيشلاو[يطسبلا يلع خيشلاو] «ينيبشلا دحأ

 نيدلا فرشو «يتوهبلا نيدلا فرشو «ريصبلا يبنلا دبع خيشلاو ,ءيطسبدنسلا

 .يجيلملا نيدلا رون خيشلاو ءيواشنملا دمحأ خيشلاو ءيخوطلا

 .[يموشلبلا] (77١ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف )١(

 .ىرخأ يف يراجنلاو اًنايحأ [يراخبلا] (777ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف (؟)

-181- 



 ركب بأ خيشلاو «نمحرلا دبع دلولا نيبو ينابلتلا يلع خيشلا نيب تيخخأو
 رصان خيشلاو «يواشنملا دمحأ خيشلاو «ريمألا نب نيدلا فرش خيشلاو «يطوطشدلا

 دمحأ خيشلاو «ينيبشلا يفصرملا ميهاربإ خيشلاو «ةفيرشلا نب دمحمو «يطسبدنسلا

 ,يرامربلا دمحأ يديسو ؛”ينهفتلا دمحأ خيشلاو «يكبسلا دمحم خيشلاو «يبيعشلا

 يدمحألا ىيحي يديسو «يرضنخلا دمحم خيشلاو «”يوامربلا دمحم خيشلاو

 دمحأ خيشلاو «بيقنلا نمحرلا دبع خيشلاو «يراجنلا نيدلا رون خيشلاو «يدرواملا

 يديسو -يفنخحلا رهص- لضفلا يبأ يديسو «ريبكلا قفوملا دمحم يديسو «يريحبلا

 خيشلاو«تايزا ريمألا نب لع ينسوا عبصأ نأ نييركب يأ يديسو يدابعلا هم
 يضاقلا يخأ نب ءاقبلا يبأ يديسو «هيخأ ينغلا دبع يديسو «يدابعلا فسوي

 يبأ خيشلاو ,يواسرتلا دمحم خيشلاو «يباجلا نب رمع خيشلا يديسو «نيدلا فرش

 ,"يناقللا نيدلا فرش خيشلاو «يريزجلا لضفلا بأ يديسو «”يرزجلا رصنلا

 ؛هيخأو دمحم خيشلا همع دلوو «يديجنسلا يلع خيشلاو «عبسلا نب دمحم يديسو

 ؛جرعألا بوقعيو «يوانملا دمحمو ؛ريرضلا نيدلا رخفو «ريرضلا مجن خيشلاو

 ءركاذلا ريصبلا دمحمو «ريصبلا نارمعو «ريصبلا ملسم خيشلاو «ريرضلا نانسو

 يرجنسلاو «ريصبلا يبأديسلا رماعو ءريصبلا يمرسلا دمحأو ءريصبلا ميهاربإو

 «ريرضلا هللا دبعو ءريرضلا ىسومو «ينوشلا رهص نيدلا باهش خيشلاو «ريصبلا
 نب دمحمو ,يديعصلا ناثعو «ريرضلا ناضمرو «ينيبشلا ريرضلا دمحم خيشلاو

 .أطخ وهو [ينيبشلا] ١١( ؛ص) «ينابرلا بطقلا بقانم) يف )١(

 1 ,(١75؟ :"ص) «يابرلا بطقلا بقانم» تسيل (؟)

 .[يريزجلا] 5١( ؛ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف (9)

 .باوصلا وه تبثملاو «[يتاقيملا] (5؟ ؛ص) ؛«ينابرلا بطقلا بقانم» يف ()
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 «قارولا نيدلا ىبع فيرشلاو «نذؤملا ركب يبأ خيشلاو ”باوبلا ىسيعو «ىبيعشلا

 حالص هيقفلاو ”دادخلا نيدلا رون خيشلاو ؛يواردنملا ملاسو «ريرضلا فسويو

 «يطسبلا يلع خيشلاو «ركاذلا يلع خيشلاو «”يدابعلا دمحأ هيقفلاو «يجيلملا نيدلا

 «نيدلا ييحن نب دمحأ يديسو «يركسلا نيدلا لالج يديسو «نيدلا ماسح هيخأو

 .هللا دبع هدلوو

 دلو- مالسلا دبع خيشلا نيبو دادحلا يجيلملا نيدلا رون خيشلا نيب تيخآو

 «ريقش يلع خيشلاو «"يبيعشلا دمحأ خيشلاو «يواشنملا دمحأ خيشلا نيبو -معلا

 خيشلاو «يريحبلا دمحأ خيشلاو «يط.سبلا يلع خيشلاو «يواسرتلا دمحم خيشلاو

 ديما حار يحلل تايرخ يدلاو»و يجيبللا] باردا لع عاشو يقوطرلا يلع
 خيشلاو «هيخأو .يجيلملا نذؤملا دمحأ خيشلاو «ءناوضر نب دمحم خيشلاو .رداقلا

 "ا نيش ورب زاسلللا لع وحلول لارا ارك نأ قارب يسال در
 ؛يجليملا دمحأ خيشلاو ءيرضخلا دمحم خيشلاو «يتلقلا دمحأ خيشلاو -جيامب نذؤملا

 يلع خيشلاو «يجيلملا ٍلبارغلا ركب ريخلا يبأ خيشلاو ءيديعصلا دمحم خيشلاو

 .يمرسلا

 ؛يراجنلا نيدلا رون خيشلا نيبو يبيعشلا نب دمحم يديس نيب تيخآو

 .[باونلا نيسح-] (11؟50 ص) («ينابرلا بطقلا بقانما ين )١(

 .[يجيلملا] داز (55 6 ص) «ينابرلا بطقلا بقانما ين (؟)

 .[يسابعلل] (0 ؛ص) «ينابرلا بطقلا بقانما» يفتفحص (1)

 .[يبعشلل] (1 55 ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» تفحص (4)

 .[يموطشدلا] (175ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يف (0)
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 دمحأ خيشلاو ؛يواشنملا دمحأ خيشلاو ,يمرسلا يلع خيشلاو ءريقش يلع خيشلاو

 نيدلا فرشو «يريحبلا دمحأ خيشلاو «رمع خيشلا نبا نيدباعلا نيزو ؛"ينيبشلا

 يبنلا دبع خيشلاو ؛"ينابلتلا يلع خيشلاو ؛يديعصلا دمحم خيشلاو ؛”يخوطلا
 دبع خيشلاو-ةئذئملاب ركاذلا- روصنم خيشلاوءيطوطشدلا ركب يبأ خيشلاو «ريصبلا

 .معلا دلو مالسلا

 خيشلاو .يراجنلا نيدلا رون خيشلا نيبو «يريحبلا دمحأ خيشلا نيب تيخآو

 خيشلاو -معلا دلو- مالسلا دبع خيشلاو «يسرسلا يلع خيشلاو «يواشنملا دمحأ

 نمح لا كيع خيشلاو «ىطسبلا لع خيشلاو «يرضنخلا دمحم خيشلاو «ينانكلا دمحم

 نمحرلا دبع خيشلاو «يجيلملا يلع يديس ةيرذ نم اهب ةفيلخلاو ةيوازلاب هيقفلا

 .دادحلا نيدلا رون خيشلاو «يبيعشلا دجحأ خيشلاو «ينيبشلا دمحأ خيشلاو «بيقنلا

 نيدلا لالج يديسو «"”يريسملا نيدلا جارس خيشلاو «يفصرملا ميهاربإ خبشلاو

 دمخ يديسو ىراّبحلا نسح خيشلاو «؛يرمغلا دوسألا نب دمحأ يديسو .يركسلا

 يديسو «يراهقلا مالس خيشلاو «يطوطشدلا ركب يبأ خيشلاو «يخوطلا نيدلا

 ؛”يسرسلا يلع خيشلا نيبو مامإلا يبيعشلا نيدلا باهش خيشلا نيب تيخآو

 .[يبيعشلا] (75790ص) «يابرلا بطقلا بقانم يف )١(

 .[ليوطلا] (550ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يف )١(

 .[يناسملتلا] (١5؟0 ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف (*)

 .[يونلا] (7515ص) «نابرلا بطقلا بقانم» يف ()

 .[يطويسلا] (7١١ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يف (0)
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 «يواشنملا دمحأ خيشلاو «ريقش يلع خيشلاو «يطسبدنسلا نيدلا رصان خبشلا نيبو

 «مالسلا دبع خيشلاو «يراجنلا نيدلا رون خيشلاو «خابطلا ليعاسإ خيشلاو

 «دمحم يديس هيخأو ءريمألا نبا نيدلا فرش يديسو .يوامربلا لمجأ يديسو

 «يفنحلا لضفلا يبأ يديسو «قفوملا نب دمحم يديسو «نيدلا ماسح يديس هيخأو

 يديس هدلوو ء«ضوع جاحلاو «يلخانملا ناضمر جاحلاو «ينيرطلا نسح خيشلاو

 «يبتكلا ميهاربإ يديسو «ينابقلا ركب يبأ يديسو «ينوملسلا لع جاحلاو .دمحأ

 دبع جاحلاو «نذؤملا ركب يبأ خيشلاو «يكبسلا دمحم خيشلاو «يرضخلا دمحم خيشلاو

 .يطسبدنسلا نمحرلا

 يدلو نيبو -هلجأ يف هللا حسف- ريمألا نب نيدلا فرش يديس نيب تيخآو

 .همساب دحاو لك ةيوازلاب نيرواجملا عيمج نيبو «نمحر لا دبع

 خيشلاك ؛نابرعلاو كرتلا نم اهئارمأ دالوأو ءرصم ءاملع نيب تيخآ كلذكو

 بيطخلا نيدلا سمش خيشلاو «يتوناحلا جارس خيشلاو «يواهشلا نيدلا ردب

 رمع يديسو «يلذاشلا يفنحلا دمحم خيشلاو «يراجنلا نيدلا رون خبشلاو «ينيبرشلا

 ركب بأ يديسو «ينيرطلا رماع خيشلاو «ينيرطلا نسح خيشلاو «ياجلا ريمألا نبا

 يديسو «كبزأ ريمألا نب ياب يلع يديسو «دمحم يديس هيخأو ؛عبصألا يبأ نبا

 ىدامح نب نسح ريمألاو «رمع نب روصنم ريمألاو «ديؤملا كلملا تنب نب ناميلس

 يديسو «يدشارلا دمحأ يدبسو «قفوملا نب دمحم يديسو «يدابعلا دمحم يديسو

 دبع يديسو «بيطخلا نيدلا فرش يديسو -يفنحلا خيشلا رهص- لضفلا يأ

 .طسابلا دبع يضاقلا نبا طسابلا

 يف نينطاقلا يباحصأ عيمججو «يواشنملا نيدلا باهش خيشلا نيب تيخآو
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 .همساب دحاو لك اهنع نيجراخلاو ةيوازلا

 خيشلاو «نمحرلا دبع دلولا نيبو يركسلا نيدلا لالج يديس نيب تيخآو

 دمحم خيشلاو «يوهبلا يلع خيشلاو «يريحبلا دمحأ خيشلاو ؛«يراجنلا نيدلا رون

 نيدلا باهش خيشلاو «يكبسلا دمحم خيشلاو «يديعصلا دمحم خيشلاو «يواسرتلا

 لضفلا يبأ يديسو -يفنحلا خيشلا رهص- دمحم لضفلا يبأ يديسو «يواشنملا

 .ءارقفلا نم هراتخنا نم عيمجو «ريقش يلع خيشلاو «نابقلا

 خيشلا نيبو -شويجلا ريمأ قوس خيش- ريمألا نب دمحم يديس نيب تيخآو
 يلع خيشلاو «يديعصلا دمحم خيشلاو ءيرضخلا دمحم خيشلاو «يبيعشلا دمحأ

 «بيقنلا ليعاسإ خيشلاو «يريحبلا دمحأ خيشلاو ؛يواشنملا دمحأ خيشلاو «يتوهبلا

 نب دمحم يديسو «ىبابعلا دمحأ "بيقنلاو -ةنذئملاب ركاذلا- روصنم خيشلاو

 دبع يديسو -يفنحلا رهص- لضفلا يبأ يديسو «يدابعلا دمحم يديسو «قفوملا

 يالا نب رمع يديسو -ةسردملا بحاص طسابلا دبع يفاقلا نبا- طسابلا

 .يفنحلا

 دبع خيشلاو ؛يواسرتلا دمحم خيشلا نيبو دابع نب سنوي خيشلا نيب تيخآو

 لع خيشلاو ءيواشنلا دمحأ خيشلاو «يديعصلا دمحم خيشلاو ءريصبلا يبنلا

 خبشلاو ءرضخ هيخأو ؛يواهقلا مالس خيشلاو «يكبسلا دمحم خيشلاو «يسرسلا

 .لماعلا نيدلا باهش

 «يطسبدنسلا نيدلا رصان خيشلا نيبو ءيروهجألا دمحأ نب لع نيب تيخآو

 .[هيقفلا] (778ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف )١(

-741- 



 .”يمرسلا يلع خيشلاو «ريقش يلع خيشلاو هرابحلا نسح خيشلاو
 خيشلاو «يعبضلا نيدلا باهش خيشلا نيبو رصنلا يبأ خألا نيب تيخآو

 ”رشب خيشلاو «يتاشقملا يلع جاحلاو ءيديعصلا روصنم خيشلاو ؛ةيديؤملا مامإ عماج

 .مهريغو يشوتمهربلا دمحم خيشلاو «يسدقملا نيدلا باهش خيشلاو «يفنحلا

 باهش خيشلاو «يسدقملا نيدلا باهش خيشلاو ؛يواربشلا دمحم نيب تيخآو

 .مهريغو يشوتم»ربلا دمحم

 ريرضلا ةتاحشو «يواسرتلا دمحم خيشلاو «يواربشلا دمحم نيب تيحخآو

 .ريصبلا يبنلا دبع خيشلاو «خابطلا ليعامسإ خيشلاو «راّبحلا نسح خيشلاو

 يلع خيشلاو «يريحبلا دمحأ خيشلا نيبو يرذنملا يبنلا دبع خيشلا نيب تيخآو

 ؛يقابلا دبع خيشلاو «يواشنملا دمحأ خيشلاو «يوارعشلا يلع خيشلاو «يطسبلا

 .يواهقلا مالس خيشلاو ؛ريقش يلع خيشلاو ءيواسرتلا دمحم خيشلاو

 يديس نيبو «نيرواجملا رئاس نيبو يدابعلا نيدلا سمش يضاقلا نيب تيخآو

 نب دمحم يديسو «يفنحلا لضفلا بأ يديس نيبو «هتوخإو ريمألا نب نيدلا فرش

 نيدلا فرش يديس نيبو «عبصإ يبأ نب ”يلع يديسو «ياب يلع يديسو «قفوملا
 .يدشارلا دمحأ يديس نيبو «بيطخلا

 .[نسح] (8١١ص) (ينابرلا بطقلا بقانما يف تفحص )١(

 .[يريبلا] (8١5ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يف تفحص )١(

 .[ريشب] (15١١ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف (؟)

 .[ركب] (١١ص) !«ينابرلا بطقلا بقانما يف ()
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 رصان هيخأو «يواشنملا دمحأ خيشلا نيبو ؛يشواوحلا ناطلس خألا نيب تيخخآو

 «ريقش ىلع خيشلاو «ريصبلا يبنلا دبع خبشلاو «يريحبلا دمحأ خيشلاو «نيدلا

 خيشلاو «يرذنملا دمحم خيشلاو «يوارعشلا يلع خيشلاو «خابطلا ليعامسإ خيشلاو

 «بيقنلا نمحرلا دبع خيشلاو ءيرضخلا دمحم خيشلاو «نيدلا زع نبا ريخلا يبأ

 .فيرشلا حلاص خيشلاو

 يلع خيشلاو -همع دلو- مالسلا دبع خيشلا نيبو رماع خألا دلو نيب تيخآو

 .خابطلا ليعامسإ خيشلاو «يديعصلا دمحم خيشلاو «ريقش

 ٍلماعلا خيشلاو «يريحبلا دمحأ خيشلاو «يوهبلا ىلع خيشلا نيب تيخآو

 خيشلاو «يشواوحلا دمحأو ءيجنسلا دمحمو «يوهبلا نيدلا فرشو ؛«يخوطلا فرش

 مالسو «يلماعلا نيدلا باهشو «يطسبلا ىلع خيشلاو «بيقنلا نمحرلا دبع

 .رضخ هيخأو «يواهقلا

 خيشلا نيبو ءيديعصلا دمحم خيشلا نيبو «يسرسلا يلع خيشلا نيب تيخآو

 .ينيبشلا دمحأ خيشلاو «راّبحلا نسح

 خيشلاو «يروهجألا دمحم نيبو «مالسلا دبع خيشلا معلا دلو نيب تيخآو

 يلع خيشلاو «يكبسلا دمحم خيشلاو .يواشنملا دمحأ خيشلاو «ريرضلا يبنلا دبع

 م

 نفس

 لع خيشلاو «يواشنملا دمحأ خيشلاو «يطسبلا يلع خيشلا نيب تيخآو

 روصنم خيشلاو «ءيواسرتلا دمحم خيشلاو ؛يراجنلا نيدلا رون خيشلاو «قوهبلا

 .ةنذكملا يف ليللا يف ركاذلا
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 يلع خيشلاو «يبيعشلا دمحأ خيشلا نيبو «يتلقلا دمحأ خيشلا نيب تيحآو

 ؛خابطلا ليعامسإ خيشلاو «ريقش يلع خيشلاو «يكبسلا دمحم خيشلاو «يمرسلا

 ةتاحشو «ينابلتلا يلع خيشلاو ؛:يرضنلا دمحم خيشلاو «بيقنلا نمحرلا دبع خيشلاو

 فسويو «دادحلا نيدلا رونو «نذؤملا ركب بأ خيشلاو ءيوارعشلا ىلعو «ريرضلا

 ."نسح فيرشلاو يريسملا

 دمحأ خيشلاو راّبحلا نسح خيشلا نيبو نمحرلا دبع دلولا نيب تيخآو

 «يريحبلا دمحأ خيشلاو «خابطلا ليعامسإ خيشلاو «ينيبشلا دمحأ خيشلاو ؛يسايقملا

 .ينانكلا دمحم خيشلاو «ريقش يلع خيشلاو

 يديسو «يفنحلا لضفلا بأ يديس نيبو قفوملا نب دمحم يديس نيب تيخآو

 «نابقلا لضفلا يبأ يديسو «ريبك ريمأ نب ياب يلع يديسو «ريمألا نبا نيدلا فرش
 «يريمدلا ءاقبلا يبأ يديسو «معنملا دبع يديسو ءرضخ خيشلا تخأ نبا دمحمو

 دمحأ خيشلاو «يوارعشلا مالسلا دبع خيشلاو «يطسبدنسلا نيدلا "رصان خيشلاو

 .ةعامجو يكبسلا دمحم خيشلاو «يبيعشلا

 خيشلاو ؛يتفكلا ميهاربإ خيشلا نيبو «يبيعشلا دمحأ خيشلا نيب تيحخآو

 فيرشلا ديسلاو «ينابقلا ركب يبأ يديسو (”ينوملبلا لع يديسو للحامل ناضمر

 .مهريغو ةكنح سيرلاو ؛هاشاس رطنق

 .[نعم] (17 4ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يف )١(

 .[رظان] (8١١ص) «ينابرلا بطقلا بقانما يف تفحص (؟)

 .[يومليملا] (5١5ص) «ينابرلا بطقلا بقائم» يف (0)
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 خيشلاو «يواشنملا دمحأ نيبو «معنملا دبع هدلوو ءرضخ خيشلا نيب تيخآو

 ؛يراجنلا يلع خيشلاو «مالسلا دبع خيشلاو «نيدم خيشلاو :«يرضخلا دمحم

 .ةعامجو يديعصلا دمحم خيشلاو ,يواسرتلا دمحم خيشلاو

 دلولا نيبو ؛«يفنحلا يعبضلا نيدلا باهش خيشلا حلاصلا خألا نيب تيخخآو

 «يفنحلا نيدلا نيمأ خيشلاو «يفنحلا ياجلا ريمألا نب رمع خيشلاو «نمحرلا دبع

 .ةعامجو يفنحلا يشوتمهربلا نيدلا سمش خيشلاو

 يلع دلولا نيبو «نمحرلا دبع دلولا نيبو «عبسلا نب دمحم يديس نيب تيخآو

 نب نيدلا فرش يديسو «يديعصلا دمحم خيشلاو ؛يوامربلا نيدلا رونو «ينابلتلا
 .يواسرتلا دمحم خيشلاو «يجيلملا رمع هيقفلاو «”يسايقملا دمحأ خيشلاو «ريمألا

 خبشلاو «ريرضلا يبنلا دبع خيشلاو ءيفونطشلا نيدلا لامج دلولا نيب تيخآو

 ريمألاو «قفوملا نب دمحم يديسو «ريمألا نب نيدلا فرش يديس نيب ثتيخآو

 «بستحملا نيدلا نيمأو ؛ةكنح سيرلاو «رمع نب روصنم ريمألاو «دادغب نب نسح

 يديسو «ٍنوملبلا يلع يديسو «يبتكلا ميهاربإ خيشلاو ءانبلا ريقش دمحم جاحلاو

 خيشلاو ىلع خيشلاو «يرهازملا تاكرب خيشلاو ءامهدلاوو هيخأو «ينابقلا ركب يبأ.-

 .ةعامجو يواسرتلا ”دمحم خيشلاو «فولعملا دحأ

 يديسو («ةيديؤملا مامإ عماج خبشلا نيبو «نمحرلا دبع دلولا نيب ثيخآو

 .[يسابعلا] ١”317( ص) «ينابرلا بطقلا بقانملا يف ()

 .[دمحأ] (؟؟7ص) «ينابرلا بطقلا بقانمل يف (؟)
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 .ةعامجو يطسيدنسلا نيدلا رصان خيشلاو -ريمألا نبا- نيدلا فرش

 خيشلاو «ينيرطلا نسح خيشلاو «يراجنلا نيدلا رون خيشلا نيب تيخآو
 .ةعامجو يوامشعلا نيدلا رصان خيشلاو «”يبسيركدلا يلع خيشلاو ؛ينيرطلا رماع

 خبشلا نب نيدباعلا نيز دلولا نيبو «يكبسلا رداقلا دبع دلولا نيب تيخخآو

 «يمرسلا يلع خيشلاو «نذؤملا ”ركب يبأو «"ميعنلا دمحأ نييو ءيدنشقلقلا رمع

 دمحأ خيشلاو ؛يوهبلا يلع خيشلاو «خابطلا ليعامسإ خيشلاو «ريقش يلع خيشلاو

 .يريحبلا

 خيشلا نيبو «نمحرلا دبع دلولا نيبو ؛يفنحلا لضفلا يبأ يديس نيب تيخآو
 «يواشنملا دمحأ خيشلا نيبو «يرازعلا مالسلا دبع خيشلا نيبو ؛يواسرتلا دمحم

 -هرهص- يفنحلا دمحم يديس نيبو «يبسابعلا دمحأ هيقفلاو «يكبسلا دمحم خيشلاو

 نيبو «يبلج دمحم يديسو «قفوملا نب دمحم يديسو «راّبحلا نسح خبشلا نيبو

 ؛يدابعلا دمحم يديسو «يدابعلا نيسح خيشلاو «نانع نب ءافصلا يأ خيشلا يدبس

 .ةعامجو ريمألا نب نيدلا فرش يديسو «يركسلا نيدلا لالج يديسو

 نيبو «يديعصلا نائثع خيشلا نيبو «بيقنلا نمحرلا دبع خيشلا نيب تيخآو

 خيشلاو «ينانكلا دمحمو «ينابلتلا يلعو «يرضنملا دمحمو «يواشنملا نيدلا رصان

 .ةلقتسم ةسارك يف مهانركذ سفن ةثاثالث وحن ةعامجو ؛خابطلا ليعامسإ

 .[يشكرزلا] (؟١1ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف )١(

 .[ميتيلا] (57؟5ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف (؟)

 .[لداجأ] (١77ص) «ينابرلا بطقلا بقانم» يف ()

 .[يوارعشلا] (١11ص) «ينابرلا بطقلا بقانم# يف (4)
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 اوموقي نأ مهصوأو ءاقلأت مهلك كناوخإ نيب خآو.خيشلا اهبأ كلذ ملعاف

 نم دحأ ىلع مهسفن ةيؤر نم مهرذحو نامل يمه فدي يالي قوقحي

 اًريخ هسفن ىأر ىتم حلاصلا نإف ؛حلاطلاو حلاصلا نيب ةوخألا تعقو اذإ ةقسفلا

 .نيملاعلا بر هلل دمح او ؛حالصلا نع جرخ دقف حلاطلا نم

 نسخلا توصلا باحصأ لافطألا اوعنمي الأ :ةيوازلا ءاربكو خيشلل يغبنيو

 سيل لافطألا نإف «ةنسحلا ماغنألاب مالس...مالس...مالس :ناتخلا ةفز يف موق نم

 ءاربكو خيشلل يغبني نكلو ؛مهقح يف اًصقن كلذ نوكي ىتح سفن ةماهش مهدنع
 مس :مهل ةكئالملا لوقت نيح ةنجلا لوخدب اولءافتيو «كلذب اوربتعي نأ :ةيوازلا

 # را ىَّمَع مَعَ 200000 :رمزلا) © َنيِدَِح اًَهوُلْْدأَد ٌرْسبِل محتل

 00 | اًئيش لعفي نأ لقاعل يغبني اّذِإ يقل ل كرر توجب فاعلا

 ىسق رابتعالا نع ًالفاغ كلذ نم اًئيش لعف نمو «ةحيحصلا ضارغألاو رابتعالا

 مأ هيلع اهعلخت يتلا ريرحلا ةعلخلا قوط يف هسأر لخدي نأ نم هيقفلا رذحيلو

 ءاهسكني وأ هفتك ىلع اهلعجي لب «ءءاسنلا ةرضحب فارسإلا يف بطخي امل ؛ريغصلا

 (ى «هنع يهنملا سبللا نع جرخيل ؛لفسأ نم اهقوطو هفا" 90 تك ىلع اهليذ لعجيف

 ام لكل رادلا هذه يف انظقوي نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسنف ؛جحلا يف مرحملا يف اولاق

 نأ ىلإ تانكّسلاو تاكرحلا رئاس يف انب فطلي نأو ءانناوخإ حالصو انحالص هيف
 .نيمآ...نيمآ...نيمآ -بيجم عيمس هنإ- طارصلا زواجن

 «اياوطلا ثئابخ نم اياوزلا لهأ ريهطت» ب ىمسملا باتكلا رخآ كلذ نكيلو

 ةنس لاوش رشع عباس يف يوارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع :هفلؤم دي ىلع
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 .اًرفغتسم اًبستع اًياصم اًدماح :ةسورحملا رصمب ةئاعستو نيتسو عبس
 عبرأ ةنس روهش نم نابعش رهش رخاوأ يف باتكلا اذه قيلعت نم غارفلا ناكو

 .فلأو نيسمحخو

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو..ليكولا معنو هللا انبسحو

2000 
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